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A.

xa h9i 5 nam 2021-2025

Thixc hin Chi th s 1 8/CT-TTg ngày 13/4/2020 cUa Thu tiràng ChInh
phü v vic xây dçrng K hoach phát trin kinh t - x hi 5 nàm 2021-2025, yêu
cu các S, Ban ngành cp tinh, các Ca quan Trung wmg dóng trên dja bàn,
UBND các huyên, thành ph6, thj
(sau day gpi tt là các don vj, dja phuong)
trin khai Ip k hoch giai don 2021-2025 theo quy dlnh di.rOi day:
xa

A. NQI DUNG CHU YEU CUA KE HOACH PHAT TRIEN KINH

TE - xA HQI 5 NAM 202 1-2025

K ho?ch phát trin kinh t - xâ hi 5 näm 202 1-2025 phài di.rçic xây dirng
trén Co s dánh giá dy dà, chInh xác tInh hInh và kt qua thrc hin Nghj quyt
cüa HDND tinh, k hoach cüa UBND tinh v& phát trin kinh t - xâ hi 5 näm
2016-2020 cüa tinh, và dix báo tInh hInh trong ntrâc, th giâi và khu vuc trong
giai doan ti tác dng, ânh htx&ng dn phát trin kinh t
- xâ hi cüa tinh; tr do
xác djnh muc tiêu phát trin cüa k hoch 5 nàm 202 1-2025 phii hqp vâi miic tiêu
phát trin kinh t hti giai doan 202 1-2030. Nhing ni dung chü yu cüa báo
cáo K hoch phát trin kinh t - xâ hi 5 nàm 202 1-2025 gm:
A
•
•
I. Danh gia ttnh hinh thirc hiçn Ke hoach phat trien kinh
teA - xa-hçn 5
2016-2020
xa

•

P

A

A

Ham

Trén ca s tInh hinh trin khai thirc hin k hoach phát trin kinh t - x
hi các näm 2016-2019 vâ dir kin k hoch nAm 2020, các Si, Ban ngành và dja
phuong dánh giá toàn din vic thirc hin k ho?ch phát trin kinh t - xà hi 5
nám 2016-2020 trên tt cã các ngành, linh vrc chrçc phân cong phi trách, quàn
1; trong do, cn barn sat các rnic tiêu, chi tiêu, nhirn vii dâ dwc thông qua tai
Nghj quyt Dai hi XVI cüa Dáng, các nghj quyt cüa Hi dng nhân dan các cp
v phát trin kinh t - x hi 5 närn 20 16-2020; dánh giá dy dCi, thirc cht, chInh
xác các kt
d?t disçc (dc bit nêu rô &rçYc các thành tiu ni bt cüa giai do?n
2016-2020), các yu kern, khó khan, hn ch, nguyen nhân (v th ch, t chtrc
thixc thi th ch. ..), trách nhiêm và bài h9c kinh nghim d có bin pháp khac
phic (nht là các bin pháp v hoân thin th ch và nâng cao hiu qua t chüc
thc thi th ch) cho giai doan tâi, trong do có dánh giá các tác dng cüa thiên tai,
dich bnh nhii di dich Covid-19. Các nôi dung cAn tp trung dánh giá bao gôm:
qua

1. Các don vj dánh giá dAy dü các nhiêm vii duoc giao tai Nghj quyt Di
hi Dãng b tinh IAn th XVI; Nghj quy& s 12/2 016/NQ-J-JDNJJ ngày
19/8/2 016 cüa HDND tinh; UBND các huyên, thành pM, thj xâ (sau day gi là

cp huyên) dánh giá theo các nhiêm vi thrçc giao t?i Nghi quy& Dai hi dáng b
và HDND cp huyn v k hoach phát trin kinh t xâ hi 5 näm 20 16-2020.
2. Tinh hInh thirc hin chü tnrcing, chInh sách krn ca cu lai nn kinh té
gn v6i di mài mô hInh tang tnr&ng, nãng cao hiu qua, süc cnh tranh theo
trng ngãnh, linh viic vâ dia phuung, vüng lãnh th& Trong do tp trung:
a) Phân tIch chit Ii.rçing tang tnr&ng kinh t.
b) Thirc hiên co cu li cüa tmg ngành, linh virc (bao gm Ca du
ttx
công; doanh nghiêp nhà nuâc; ngân sách nba rnrâcdyn vi sir nghiêp cong lip; khâ
nàng canh tranh c1ia int s san phm chü yu, chü 1irc; vic khai thác và scr ding
các ngun hrc, nht là dt dai, tài nguyen khoáng san, tài nguyen ntrrc,...
c) Nâng cao näng sut lao dng, nãng hrc earth tranh; câi thin môi tru&ng
kinh doanh, h tn và phát trin doanh nghiép...
3. Tmnh hInh và kt qua thre hin 3 dt phá lan v hoàn thin th ch kinh
t thi trt.rng dinh hirâng xâ hôi chU nghTa; nâng cao cht ftrçxng ngun nhân hrc
và xay dung he thng kt cu ha tang dng b. C.n nêu rô nh&ng kt qua cii th
dA dt dt.rçc, nhu: nghiên c0u tham mixu xây dujng chinh sách, pháp 1ut; xây
dirng cac d an, chuang trInh k hoch di mdi; huy dng cac ngun lirc; t chi'rc
trin khai và tiEn do thurc hiên, dc bit là các dur an ion, quan trçng;...
4. K& qua thçic hiên các can dM v vn du tu phát trin, bao gm Ca buy
dng và sir duing; thu chi ngân sách nhà ni.thc; quãn l nç công, xut nhp khu;
näng luçing, dc bit là din,...
5. TInh hjnh huy dng và sr duing các ngun vn du tt.r phát trin, nhi.r:
vn ngân sách nba nLrâc; vn trái phiu ChInh phü; vn tin dung du tu phát trin
cüa nhà nu6c; vtn du tu cüa doanh nghiép nhà nuOc; vn tir khu vrc dan Cu;
vn du tu tir khu vrc tu nhân; vn h trçl phát trin chInh thirc (ODA) và vn
vay uu dâi cüa các nhà tài tro ntrâc ngoài; vn du tu trurc tip rnric ngoài (FDI);
vn buy dng khác.
6. TInh hInh thuc hiên các muc tiêu v van hóa, xa hi, thtrc hin tin bô
và cong bng xâ hOi, nhu: cOng tác bào dam an sinh xâ hi, phát trin h thng
bão him xã hi, bão him y th, bao him thAt nghip, bão him bnh ngh nghip
và tai nan lao dng; chAm sOc nguai có cOng; chãm sOc ngui cao tui, ngui
khuyt tat, ngtr&i tam thn, tré em CO
hoàn cành dc bit khó khàn; tmnh trang già
hóa dan s; nãng cao thu nhâp, xóa dOi giàm nghèo, thurc hin Chuang trmnh muic
tiêu quc gia Giám nghèo bn vftng; cOng tác y t, chäm sOc sirc khOe nhân dan,
d.c bit là cong tác phông, cMng dlch bnh Covid-19;
tao vic lam; thông tin
truyn thông, van hóa; th dic th thao; thirc hin các quyn cOa tré em, phát trién
thanh niên, thiuc dy bInh dAng giâi và vi six tiên b cCia phui nü; thurc hien chInh
sách dan tc, ton giáo, tin ngtr&ng; phông, cMng t nan xâ hi, nan tin giã;
phOng, chng cháy n&...
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7. Nhng kt qua v nâng cao chit hrçing giáo dic và dào tao và tang
cung tiêm 1rc khoa hoc, cong nghé. Trong do di sâu dánh giá tInh hInh phát
triên và dôi mói giáo due dào tao; trInh dO khoa h9c cOng nghé, dánh giá v các
két qua nghiên ciu khoa h9c trng ding trong thrc tin; dóng gop cüa khoa h9c
cong nghê den tang tri.rOrng kinh t;
khai thác và sir ding các cy sâ vat chat - k
thuât, ng dung thành tiru khoa hoc và d& mi cOng nghê.
8. Tinh hmnh thrc hiên cong tác quy hoch và phát trin vüng, lien kt
vüng; kinh t
bin gn v&i báo v chü quyn quc gia va an ninh trt tr, an toàn
xã hôi; phát trin do thi; thrc hiên Chrcng trInh rnuc tiéu quc gia xây drng
NOng thôn m6i.
9.

Dánh giá hot dng quán 1 tài nguyen, bão v mOi tru&rig, rng phó
vâi bin di khi hu và phông chng thiên tai; ngàn ngra xi 1 các c si gay ô
nhim mOi tnr&ng.
10. TInh hInh và kt qua thirc hiên các nhiêrn vv cOng

c6 quc phông, an
ninh, bão v chO quyn quc gia; bão dam an ninh chInh trj và trt tr, an toàn xâ
hi; cong tác di ngoai, hop tác và hi nhp quc t.
11.
Kt qua thirc hiên cãi each hành chInh, cOng tác thi hành pháp lust.
C ch quán 1 và cong tác chi do t
chtrc thrc hin kê hoach, quãn 1 nhà nróc
trong tfxng ngành, linh virc; ch.t lixçng di ngO can b, chap hành k' lut, k
cl.rang; cOng tác phông, chng tham nh€ing, thuc hành tiêt kiém, chông lang
phi,...
12. K& qua trong cOng tác chi do, phi hçrp và t chtrc thrc hin k
hoach 5
näm 2016-2020 trong trng ngành, lrnh virc và dja phucmg.
13. Trén cci sv tng kEt dánh giá các ni dung ci th nêu trên, dánh giá
tng quát kt qua thrc hin k hoch phát trin kinh t - xâ hi 5
nãm, nh&ng k&
qua dat di.rçrc, các han ch, yu kern; eáe nguyen nhãn chO quan và khách quan;
rOt ra nhng bài h9c kinh nghiem cho giai don tOi.
II. K hoch phát trin kinh
t - xã hi 5 nãm 2021-2025
K hoach phát trin kinh t - xA hi 5
nàm 202 1-2025 xây drng trong bi
cãnh tInh hInh th giâi tip tijc din bin phic tap, khó Iu&ng nhu cnh tranh
chin krçc, chin tranh thxcvng mai,... Cách mang Cong nghip 1n thir tu së tip
tçzc tác dng rnnh m và rng rãi dn moi mt cOa d&i sang; cac thách thüc an
ninh phi truyn thOng, dc bit là bin di khI hu ngày càng gia t.ng v cá tác
dng va cng d; djch bnh din bin phirc tap, däc biêt là di dich Covid- 19...
Di vOi tinh ta, nhng thành tru sau 30 nám 1p 1ai tinh va kt qua thrc
hin k hoach 5
nArn 2016 - 2020 dâ tao tin d phát trin cho giai don tip theo.
N1iiu chrcmg trInh, dr an dng 1rc, tr9ng dirn cOa tinh dä dryc khi dng trong
nhiêm kS' qua, nht là vic hlnh thành Khu kinh t Dông Narn Quãng Trj kt nôi
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vói Hành lang kinh t Dông - lay va các khu kinh t& khu djch vi du ljch cüa tinh
sê tao nn tang d phát trin kinh t - xà hi trong giai don tói. Quy mô và tim
krc kinji t &rcic nâng cao han trnâc. An sinh xâ hi báo dam. Quc phông - an
ninh, trât tu an toân xã hôi n djIih là nn tang vng chc cho sir phát trin.
2. Myc tiêu tong quát
Bin nhi:tng bt lçi, kho khàn thành tim näng, 1çi th cüa tinh nhAm &ra
t& d tang triring kinh t giai don nay cao han so vâi giai doan trtràc.Dy manh
cái each hành chInh, câi thiên môi trung
du tu, nãng cao chi s näng
hrc canh
tranh; t?o diu kiên cho kinh t tix nhân phát trin, trà thành dng hrc tang tnr&ng
cüa nn kinh th. Tip tic thrc hiên tái ca cu kinh
t gn v&i chuyn di mô hInh
tang tnrng, nâng cao chAt ftrccng và si.'rc canh tranh cüa nn kinh
t& Xây dimg và
phát trin manh các mô hInh kinh t có hiu qua cao, các san phAm mang thrang
hiêu dc sAc ccia tinh. Tang c.rng hoat dng kinh t
dAi ngoi và hi nhp qu&
th. Gi gin và phát huy ban sAc van hóa các dan tc; nâng
cao hiu qua quãn l tài
nguyen và bâo v môi tnrng. Tang c.thng tim lirc quc phông, an ninh, gi&
vüng n dinh chinh trj, bâo dam trãt tir an toân xâ hi. PhAn dAu thra Quâng Trj
trâ thành tinh khá trong Ca ni.rOc vào näm 2025.
3. Myc tiêu chil yu Va môt s can di
Ión, trong do: Vâi tc d tang
trithng kinh t (GDP) cüa Ca nithc bInh quãn 5
näm 2021-2025 tang khoãng 7,58%; Các dan vj và dja phi.rang, can cir tinli hInh thirc t
d xây dirng các ehi tiêu
kinh té - xâ hti do rninh phu trách và phwng an tang tnr&ng hçp l và phü hqp;
môt s chi tiêu Ca bàn tai Phu luc s 1 kern theo và d xuAt môt s chi tiêu ca bàn
cUa dan vj, dia phi.rang cho giai doan 202 1-2025.
4. Các chuong trInh, d an, linh vtrc mang tInh dt phá:
Xác dnh các
vüng, hãnh lang, khu kinh t; các d an trong dim; các ngânh, 1mb vrc dt phá.
5. Các tljnh htr&ng, nhiém vu chü yu:
a) Tip tVc thrc hiên các chInh sách v kinh t thj tnrng djnh hi.rthig xã
hi chü nghia, thOc dAy tang tnrâng nhanh, bn vUng trên ca sâ gi vUng n djnh
kinh t v mô, kim soát lam phát.
b) DAy manh ca cAu lai nn kinh t gAn vâi di mâi mô hInh tang trix&ng,
nâng cao nang suAt, chAt li.rçng, hiêu qua và siic canh tranh; cái thin môi tnrông
kinh doauih, thüc dAy khâi nghip, sang tao, tharn gia hiu qua vào ciim lien kt
ngành, chui giá trj khu virc và toàn cAu; khAc phiic thiêt hai, phuc hi san xuAt
kinh doanh và tang truàng kinh t sau thiên tai, djch bnh; ma rng th trix&ng
xuAt, nhp khAu, da dang hóa dM tác, ngun hang.
c) lhOc dAy phát trin các khu kinh t theo quy hooch dA thrçc phé duyt;
thiic dAy phát trin vüng, lien kt vling; phát trin kinh t biên.
d) DAy mnh xây dirng kt cAu ha tAng dng b nhi.r giao thông vn tãi,
cãng bin, nàng li.rcng, cong nghé thông tin và truyn thông, do thj, nông
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nghiép,...; Tip tVc xây dçrng và trin khai Chin luçic phát trin nhà i quôc gia;
Chiicing trInh m1ic tiêu quc gia nông thôn m&i.
d) Tang cuôrng huy dng và sCr dçing Co hiu qua các ngun hrc du tx cüa
nn kinh t; phát trin kinh t tp th, kinh t tu nhân... Nâng cao hiu qua quãn
và scr diing vn du tu công, dy nhanh tin d thirc hin các dtr an du tu, dc
bit là các dir an quan tr9ng cOa tinh, các cong trInh tr9ng diem.
e) Nâng cao chit lisqng và sir diing hiu qua ngun nhân liic gn vâi dy
rnanh dôi mâi sang tao, ing dung và phát trin manh me khoa h9c, cOng ngh;
chO tr9ng dào t?o ngun nhãn lirc có ki näng, trmnh dO chuyén mon k5 thut cao.
Tip ti1c di mâi can bàn, toàn diên giáo diic và dào tao dáp rng yêu cu cong
nghip hóa, hin dai bOa trong diu kin kinh t th tru&ng djnh hung xã hOi chO
nghia và hOi nhp quc t. Phát trin mnh me khoa h9c, cong ngh và di mOi
sang tao nhArn tao birt phá nâng cao näng sut, cht h.rgng, hiu qua vâ sc canh
tranh cOa nn kinh t.
g) Phát trin vAn hóa, xA hôi, th diic, th thao, nâng cao d&i sng vt
chit, tinh thn cüa nhan dan; thuc hin tin bô, cong bang xã hOi, tao vic lam,
nâng cao dxi sng than dan; báo v, chAm soc và nâng cao sue khOe nhân dan,
cht hrcmg dan s; phông, ch6ng djch bnh; thirc hin chInh sách dan tOe, ton
giáo; bào dam gn kt hài hôa gifla phát trin kinh t vOi xA hOi. Dy manh xOa
dói, giám nghèo, thüc dy phát trin kinh t vüng sâu, vOng xa, biên gi&i, hãi dáo,
vüng dng bào dan tOe thiu s& Phát trin và nâng cao cht luçmg báo chi, truyn
thông.
h) Tang cixmg quán l tài nguyen, bào v môi tnr&ng và chO dng üng
phó vOi bin di khI hu, phOng tránh thiên tai.
i) Thirc hin t& cOng tác câi cách hành chInh, nâng cao hiu hrc, hiu qua
quàn l nhà nuOc; nâng cao hiu hrc, hiu qua quán l nhà ntxóc, chat krçmg dOi
ngü can bO, chp hành k lut, k' cuung, sp xp và tinh gçn bO may. Nâng cao
nAng lirc hoat dng càa hoat dng tis phap, tOa an, thanh tra.
k) Tang cl.räng tim 1rc quc phông, an ninh; k& hp phát trin kinh t và
bào dam quc phOng, an ninh và trt t1 an toàn xã hOi.
1) Tip tçic trin khai hiu qua hoat dng di ngoi và hOi nhp quc t,
cling c rnOi trung boa blnh, n djnh và thun 1çi d phát trin dt nuâc.
B. YEU CAU vA KINH PHI xAY DçNG KE HOACH PHAT
TRIEN KINH TE - XA HO! NAM 202 1-2025
I. Yeu cau
A

A. .

2020:

. A

1. Doi voi danh gia Ke hozch phat trien k:nh teA'
- xa 1191 5 nan 2016P

A

A

-

a) Barn sat các muc tiêu, chi tiêu, dinh hung phát trin theo Nghj quyt
Dai hti XVI cüa Dãng, Nghj quyt cüa Hi ctng nhân dan tinh (Nghj quy& Di
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hi Dáng và Ngh quyt cüa HDND cp huyén di vâi các dja phi.rcing ) v phát
trin kinh th xâ - hi 5 nàm 2016-2020; Nghj quy& cüa HDND tinh và k hoch
cüa UBND tinh v phát trin kinh th - x hi hang nãm.
b) Báo darn tInh khách quan, trung thuc, sat, dung thrc tin và Co si so
sánh vâi kt qua thrc hin cüa giai don 2011-2015.
c) Phái buy dông, phát huy duçic sir phi hçrp c1ia câ b may t chirc nba
nc, Mt trn T quc và các doàn th& các cy quan nghien cru khoa hçc, các
hip hi và cong dng dan cii d báo dam nâng cao chAt krcrng báo cáo.
2025

A.
.
.2
•
2. Do:
P0': xay ding Ke Ahoic/z phat Erie::
kwh
teA - xa h9: 5 nan: 2021-

a) K hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm giai doan 2016 - 2020 cüa
các ngành, 1mb virc và các cAp dja phi.rcrng phái phü hqp vâi các quy hoach có
lien quan theo pháp 1ut v quy hoach, chin krcxc và k hoach 5 narn v phát trin
kinh t - xã hi cUa cá nuóc và cüa tinh; phü hqp vói dc dim, trInh d phát trin
cüa tirng ngành, tfrng da phurng và bão dam tInh lien k& giQa các vüng và dja
phuung Ian can.
c) Các mic tiêu, djnh hi.r&ng và giãi pháp, chInh sách phãi bão dam tInh
kbâ thi, gAn kt vii khá näng can d&, buy dng và si'r di:ing cO hiu qua các ngun
lirc; cAn phân tIch, dánh giá, hja chon và sAp xp thir t1r cac rnvc tiêu ixu tiên trong
k hoach; Dng thi, k hoach duac xây dirng phái phü hqp vài khã näng thirc
hiên cüa các ngành, các cAp, các dla phiicxng.
d) Viêc xây dirng giái pháp t chirc thirc hin bão dam tInh dng b, h
thng, sir phi hçxp chat chê giüa các ccx quan, dcxn vj, các ngành, các cAp.
d) Trong qua trinh xây dtrng K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 näm
2021 - 2025, các dcxn vl, dja phixang cAn t chirc lAy kin rng rãi các ccx quan
nghiên ciru, các doàn th, cong dng dan cii, các chuyên gia.
II. Kinh phi:
- Kinh phi xây drng k hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nãm 202 1-2025
và Chiicxng trInh hành dng thirc hin k hoich phát trin kinh t - xã hci 5 nàm
202 1-2025, bao grn danh giá tInh hinh thic hin k hoach phát trin kinh t - xâ
hôi 5 näm 2016-2020 và xây dirng muc tiêu, nbim vi k hoach phát trin kinh t
- xã hi 5 näm 202 1-2025 cüa tinh do ngân sách tinh dam bâo
- Kinh phi xây drng k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 nàm 202 1-2025
vá Chucxng trInh hánh dng thirc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi 5 näm
202 1-2025, bao gm dánh giá tInh hInh thirc hin k hoch phát trin kinh t - xâ
hi 5 nãm 20 16-2020 và xây dirng miic tiêu, nhim vi k hoach phát trin kinh t
- xa hi 5 näm 202 1-2025 cüa dja phtxcxng do ngân sách nhà nuOc dam bão theo
phân cAp ngân sách nhà nixâc hin hânh.
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C. NHIYNG NQI DUNG CHU YEU CUA CHUO'NG TR!NH HANH
DQNG CUA UBND T'NH THC HIEN KE HOACH PHAT TRIEN KINII
TE - XA HQI 5 NAM 2021-2025
1. Dánh giá dy
dCi, chInh xác vic thirc hin các nhiêm vv trong Chwmg
trInh hành dng cüa UBND tinh v thirc hin K hoach phát trin kinh t - xã hi
5 nám 20 16-2020 (Ban hành t?i Quyt djnh s
2 486/QD-TJBNrJ ngày 1 1/10/2016
và Quyt dinh s6 211 O/QD-UBffJ ngày 1
7/9/2018 cüa UBND tinh), gm các kt
qua dt duoc (bao gm ca
cong tác t cht'rc, phM hop thirc hin), các yu kern,
han ch, nguyen nhân, trách nhiém lien quan dn yu kern, han ch và bài h9c
kinh nghiêm rut ra d có bin pháp khc phc cho giai doan 202 1-2025.
- Các dja phixang dánh giá theo Quyt djnh cüa Uy
ban nhán dan cp
huyn , ban hành Chuang trInh/K hoch hành dng thrc hin cac Nghj quyt
cüa Hi dng nhân dan cüng huyn v K hoach phát trin kinh t - x hi
5 nãm
20 16-2020 cüa dja phucing.
2. Can ci'r K hoach phát trin kinh t - xâ hi 5
nàm 2021-2025 cüa
rninh, các dan vj, dia phuang xay dirng "Chwng trmnh hành dng" thtrc hin và
d xut nhirng nhiêm vi, d an dua vào Chrang trInh hành dng cUa UBND tinh
thrc hiên K hoach phát trin kinh tE - xâ hi 5
näm 202 1-2025.
D. PHAN CONG VA TIEN DO XAY DUNG KE
HOACH PHAT
TRIEN KINH TE - XA HQI 5
NAM 2021-2025 VA CHIJO'NG TRINH
1JAN11 DQNG THUt HIEN KE
HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA
1191 5 NAM 2021-2025
1. S& Ké hoach và Du tir:
a) Xây dirng d cuang K hoach phát trin kinh t - xã hi
5 näm 202 12025 cCia tinh và Chuang trInh hành dng cOa UBND tinh thirc hin K hoach
phát trin kinh t - xâ hôi 5 nárn 202 1-2025, phân cong nhiém vii và tin d báo
cáo cu th d& vâi các dan vi, dja phircyng trong Qu II nam 2020.
b)
Chü tn, phi hop vôi các dan vj, dja phucrng tInh toán, xây drng các
phucrng an tang truông kinh t cho 5
nàm 2021-2025 các chi tiêu kinh t - xã hi
và tong hop các can di 1ón trong Qu 111 nàrn 2020.
c)
ChO trI, lam vic vOi các dan vl, dja phi.rang và các co quan lien quan
v K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nAm 202 1-2025 trong Qu III närn 2020.
Tng hop tinh hInh xay drng k hoach phát trin kinh t - xã hi 5
nãm 20212025 cüa các ngành và dja phuorng.
d) Tng hop và xay dirng dir tháo Báo cáo dánh giá tInh hInh thirc hin
K hoach phát trin kinh t - xã hi 5 nãm 20 16-2020 và xay drng KE hoch phát
trin kinh t - x hi 5
nãrn 2021-2025 trInh UBND tinh trong Qu IV närn 2020
cho 2 kin; b sung, chinh sra trInh LTBND tinh trong Qu I näm 2021 và báo cáo
HDND tinh khóa VII tai k' h9p du tién cUa nãm 2021.
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d) Tng hçip và xây dimg dir thão Báo cáo dánh giá tInh hInh thçrc hiên
Chi.rong trInh hành dng cüa UBND tinh thtrc hin K hoch phát trin kinh t xA hOi 2016-2020 và xay dirng Chuang trjnh hành dng cüa UBND tinh thirc hin
Ké hoch phát triên kinh tt - xã hi 5 nàm 202 1-2025 trInh UBND tinh trong Qu
IV näm 2020.
e) Don dc, kim tra viec xay dirng k hoach phát trin kinh t - xã hi
nãm 202 1-2025 và Chrng trInh hành dng thirc hin k hoch phát trin kinh t
- xä hi 5 näm 202 1-2025 cüa
các S&, Ban ngành và và dja phwrng.
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g) Xây dirng h thng ch tiêu k hooch báo dam tInh khá thi, phü hçp các
quy hoach
Co lien quan theo pháp 1ut v quy hoach, djnh hxâng phát trin cüa
tinh trong giai doan 202 1-2030.
2. S0 Tài chinh:
B trI dO kinh phi trong dir toán chi ngân sách nhà nu&c hang nAm cOa
tinh d xây dirng k hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 näm 202 1-2025 và
Chixong trInh hành dng thirc hin k hoach phát trin kinh t
- xâ hi 5 nãm
202 1-2025 cüa tinh báo dam nâng cao chit li.rçng các báo cáo k
hoch phát triên
kinh t - xâ hôi.
3. Các don vj, da phuong:
a) Xây dirng K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 nám 2021-2025 và
Cht.rcrng trInh hánh dng thtjc hin K hoch phát trin kinh t - xâ hi 5
näm
202 1-2025 thuôc ngành, lTnh vvc phu trách và cOa dja phiiang, bao gm dánh giá
tInh hInh thirc hin K hoach phát trin kinh t - xa hi 5
nãm 20 16-2020 và xây
dvng K hoach phát trin kinh t - xã hti 5
nãm 202 1-2025; dánh giá tInh hInh
th1rc hin Cbirang trInh hành dng thirc hin K hoch phát trin kinh t
- xà hi
5 nãm 20 16-2020 và xay dijng Chi.wng trmnh hOnh dng thirc hin K hoach
phát
trin kinh t - xã hi 5 näm 202 1-2025 trong tháng
5 näm 2020.
b) Dir tháo K hoch phát trin kinh t - xã hi 5 näm 202 1-2025 và
Chi.rong trInh hành dng thirc hin K hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm
202 1-2025 thuc ngành, lTnh vrc và dja phrang phii hçp vri djnh hithng phát
trin chung cOa tinh và cOa ngành mInh, cAp mInh theo các ni dung và yêu cAu
nói trén trmnh cAp có thAm quyn; dng th&i, báo cáo các ca quan
cAp trén, các cci
quan Trung Iwng theo tin d quy djnh. GCri
các dir tháo K hoach 5 nám 202 12025 và Chi.rcing trInh hành dng thirc hin K hoach phát trin kinh t - xâ hi
5
nàm 202 1-2025 thuôc ngành, lTnh virc và dja phi.rong dEn Sâ KE hoach và DAu tu
truc ngày 30 tháng 6 näm 2020.
c) T chc lAy kiEn rng râi các c quan
lien quan, bao gm cac Co
quan nghiên thu khoa h9c, các tnthng dai h9c, các t chtrc phi chfnh phU, cong
dng dan cu, nhAt là các nhà dAu tu và doanh nghip và các nhà tài trç, các
chuyên gia trong và ngoài nuOc,... yE dir thão KE hoch phát triEn kinh tE - xâ hi
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5 näm 202 1-2025 nhm tao s11
dng thuán cao, tnrc khi trInh cp có thm quyn
quyêt djnh.
d) B trI dü kinh phi trong dr toán chi ngân sách nhà nlxóc hang näm cüa
dja phtrnng d xây dirng K hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 nãm 202 1-2025 và
Chuang trmnh hành dcng thirc hin k hoach phát trin kinh t - xA hQi 5 näm
2021-2025 cüa mInh.
Chü tjch UBND tinh yêu cu Giám dc các Sr, Thu tnr&ng các Ban
ngânh cp tinh, Chü tjch UBND các huyên, thành ph, thi xã thixc hiên nghiêm
tue Chi thj nay; dam báo xây dirng K hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 näm
2021-2025 và Chwmg trInh hành dng thrc hin k hoach phát trién kinh tê - xã
hôi 5 nAm 2021-2025 có chit Iuçmg cao và dung tin d d ra./.
No'! ithân:

TM. uc BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

- TLljnh Uy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- Thànjl viên UBND tinh;
- Các Si, ban ngành, doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thj xä;
- CVP, PVP, CV;
- Lixu VT, TH(D).

HàS5?fMng
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