ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TU MƠ RÔNG
Số: 1169/UBND-TCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tu Mơ Rông, ngày 11 tháng 5

năm 2022

Về kiến nghị, đề xuất triển khai
thực hiện Nghị quyết số 57/NQCP của Chính phủ

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Công văn số 1137/SKHĐT-TH ngày 29/4/2022 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ,
Qua nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đề xuất nhiệm vụ,
giải pháp triển khai Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum cụ thể như sau:
1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phục vụ
nhu cầu phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm;
2. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển các vùng kinh tế trọng
điểm, ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn Nhà nước tham gia trong các dự án, đẩy mạnh
kêu gọi nguồn vốn từ các nhà tài trợ và thu hút các doanh nghiệp, nhất là các
doanh nghiệp quy mô lớn triển khai đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội.
3. Tập trung phát triển của các vùng kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế
trên địa bàn tỉnh. Chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh
thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí
hậu. Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng
gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, phát
triển một số giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của vùng.
4. Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho người lao động có trình độ,
tay nghề phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có nhu
cầu và là thế mạnh của mỗi vùng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp vào
đầu tư.
Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết,
tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.
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