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CHI THI
V xây dirng k hoch phát trin kinh t - xã hi
và dty toán ngân sách nhà nuóc nãm 2021
Näm 2021 có nghia dc bit quan tr9ng, là nàm din ra Dai hi Dãng
toàn quôc lan thir XIII, bu ccr di biu Quc hi, Hi dng nhân dan các cap, là
nãm dâu triên khai Nghj quyt Di hi Dãng b tinh Ian thir XVII, Chin luçic
phát triên kinh t - x hi 10 näm 202 1-2030 và K ho?ch phát trin kinh tê - xâ
hi 5 näm 202 1-2025. Thirc hin Chi thj s 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 cüa Thu
uthng ChInh phü v vic xay dirng k hotch phát trin kinh th - xã hi và dr toán
ngân sách nhà nrâc (NSNN) näm 2021, Chü tjch UBND tinh yêu c.0 các Sà,
Ban ngành, dja phiscmg trong tinh tp trung xây dirng k hoach phát trin kinh té xã hi và d1r toán NSNN nãm 2021 cüa tinh vâi nhüng ni dung chü yu sau day:
A. NHIEM Vi xAY DUNG KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - XA
HOI NAM 2021
I. NQI DUNG CHU YEU CUA KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - XA
HOI NAM 2021
K hoach phát trin kinh t - xA hi näm 2021 phãi ducic xây dirng trên ca
sâ dánh giá dy dü, chInh xác tInh hInh và kt qua thrc hin K hoach phát triEn
kinh t - xã hi nàm 2020; dr báo tInh hInh trong nuóc và th giJi tác dng, anh
hiRing dn phát trin kinh t - x hi cüa tinh, ttr do xác djnh muc tiêu phát trin
cüa k hoach näm 2021 phü hcip vvi m1ic tiêu Nghj quyt Dai hi Dâng b tinh
1n thir XVII và K hoach phát trin kinh t - xà hi 5 näm 202 1-2025.
1. Ve tinh hlnl'z thre hin KE hoach phát triln kinh té' - xã hi nám 2020
- Các Sà, Ban ngành cp tinh và UBND các huyn, thành ph& thj xâ to
chüc dánh giá dung thrc cht tInh hmnh thirc hin K hoach phát trin kinh t - xA
hi vâ dir toán NSNN 6 tháng d.0 näm và uóc thrc hin cã närn 2020; trong do
tp trung lam rô các kt qua dat duqc so v&i m'1c tiêu, nhim vii dixc giao trong
Chi.rcing trInh hành dng cüa UBND tinh thrc hin Nghj quyt 01/NQ-CP ngày
01/01/2020 cUa ChInh phü; Kt 1un s 320-KL/TU ngày 04/12/20 19 cüa Tinh üy
và Nghj quyt s 31/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa HDND tinh ye kC
hoach phát triên kinh tê xâ hi näm 2020.
Các ni dung cn t.p trung dánh giá bao gm:
a) TInh hInh thirc hin chü trucing, chInh sách IOn v c d.0 lai nn kinh v
gn vOi di mOi mô hInh tang tnrOng, nâng cao nãng sut, cht Iuçing, hiu qua,
s1rc canh tranh:

- Phân tIch chit hxçing tang trithng kinh té.
- Thrc hin Co câu lai tüng ngành, linh vrc; khâ näng canh tranh cüa mt
s6 san phm chü yéu, chü hrc...
- Thiic hin co câu 1i mt s 1mb virc tr9ng tam, gôm: dâu tu công; các to
chirc tin diing; doanh nghip nba nuâc; ngân sách nhà nu9c; khu v1rc công; don v
sIr nghip cong lap.
- Nâng cao nãng suit lao dng, näng lirc canh tranh; cãi thin mOi tnrông
dâu ti.r, kinh doanh, h trçy và phát trin doanh nghip, hcip tác xâ (bao gOm vic
thrc hin chInh sách khuyên khIch doanh nghip dAu tir vào nông nghip, nông
thOn); phát triên các mO hInh kinh doanh mâi dira trén img ding cong ngh s&
b) TInb hInh thrc hin các dt phá 1&n v hoàn thin th ch kinh t thj
tnrng djnh hi.ring xã hi chü nghTa: Kt qua t chüc thirc hin các Co ch chInh
sách cUa nba nuOc và quy djnh cüa pháp 1utt; phát trin, nâng cao cht hxçng và
sir ding hiu qua ngun nhãn hrc; phát trin h thng kt cu ha tang dng b
(giao thOng, vin thOng, näng lucing...).
c) Tinh hInh huy dng và sCr dung các ngun vn dâu tr phát triên.
d) TInh hInh th?c hiên các miic tiêu v van boa, xã hi, thirc hin tin b và
cong b.ng xã hi, nhu: cong tác bão dam an sinh xã hi, chmnh sách xa hi, giâm
nghèo bn v&ng; cong tác y t, chäm sOc src khOe nhân dan, dtc bit là cOng tác
phông, ch6ng dai djch Covid-19, thông tin, van hOa;...
d) TInh hInh thirc hin cong tác quy hoach; phát triên do thj; thirc hin
Chin lucic phát trin nhà i qu& gia; thrc hin Chixong trInh mvc tiêu quc gia
nông thôn mri.
e) Tmnh hmnh thirc hin quân l tài nguyen, báo v mOi tru?:ing và img phó
vOi bin di khI h.u; trin khai và thirc hin Chuong trInh nghj sçr 2030 vi sir phát
trin bn vng; ngän ngüa và xir l the co sâ gay ô nhim môi trlx?Yng...
g) Tmnh hInh thrc hin nhim vt ye cüng c quôc phOng, an ninh, bâo v
chfi quyn quêc gia.
h) Tmnh hInh thrc hin câi cách hành chInh, câi each tu phap; thirc hin xây
dirng ChInh phü din tir, chInh quyn din tir, cung cp djch vii cOng trirc tuyên;
hiu lirc, hiu qua quàn 1' nhà nuc;...
2. V KI hogch phát trién kinh ti - xâ hç5i nám 2021
Dir báo bi cãnh quc t nbQng nàrn tth, toàn CU hóa và hi nhp qu& t
tip ttc duqc dy manh tuy có gp nhiu tth ngi, thách thCrc. TInh hInh trong
nuâc, kinh t vi mô co bàn n djnh; chit krng tang truàng kinh té duqc cai thin,
Co câu kinh t bithc du djch chuyn sang chiu sâu, hiu qua scr dimg các yêu t
du váo cho nn kinh t &rçic nâng cao. Thu hut du ti! tri1c tip nuOc ngoài 1rn;
kbu virc tu nhân ngày càng có sir dóng gop km hon vào nén kinh t.
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DM vói tinh Quâng Trj, thành tru sau 30 näm 1p lal tinh; kt qua thiic hin
kêhoach 5 näm 20 16-2020; dc bit là nhiu chiscing trInh, dçr an dng hrc, tr9ng
diêmcUa tinh dã duçc khyi dng, nht là tai Khu kinh t Dông Nam Quàng Trj sê
tao nên tang dê phát triên cho giai doan ti. Tim nàng, Ii th cüa tinh trng brOc
&rçic phát buy së mang iai nhiu cci hi phát trin. Ben canh nhüng v.n hi, Ca
hi phát triên và hi nhp, trong giai doan 2021 -2025 nn kinh t tip ti1c dM mt
rat nhiéu khó khan, thách thüc bài nhQng han ch& yu kern chm duçic khc
phiic, nhüng tác dng bat lçii do thiên tai, bin di khI hu, djch bnh, nht là hu
qua nng n cüa dai djch Covid-19 gay ra,...
Tr bi cãnh do, các Si, Ban ngành và dja phiicing nghiên cfru, xác djnh các
van dê cci bàn cüa K hoch phát trin kinh t - xã hi näm 2021, trong do tp
trung vào các ni dung chü yu sau:
a) Bi cãnh xây dirng k hoach phát trin kinh tê - xâ hi nãm 2021.
b) Mc tiêu tng quát cüa K hoach phát trin kinh t - xã hi närn 2021:
Thrc hin hiu qua, thrc chat han vic Ca cu lai nn kinh t gn vth dM mói mô
hInh thng tru&ng, nâng cao näng suât, ch& luqng, hiu qua và sirc canh tranh cüa
nn kinh t. Tao môi tnrông thông thoáng, thun lqi cho du ti.r, san xut kinh
doanh; phn du tc d tang tnrâng GRDP dat trên 7%. Phát trin dng b các
linh virc van boa, xã hi, nâng cao di sng vt chit, tinh thn cüa nhãn dan; tAng
ci.r&ng quân l tâi nguyen, báo v môi tru&ng, phông chng thiên tai, rng phó
bin di khI hu. y manh câi cách hành chInh, cãi cách tu pháp, tinh gçn b
may, tinh giãn biên ch; nâng cao hiu 1irc, hiu qua chi dao diu hành và thirc thi
pháp lut; quyt 1it phông chng tham nhüng, lang phi; xây dirng b may hem
chInh, phc vi ngithi dan, doanh nghip. Nâng cao hiu qua boat dng di ngoi
và hi nhp quc t. COng c quc phOng, an ninh, bâo dam trt ti an toân xã hi.
c) Mic tiêu chO yu và mt s can di Ian, trong dO: Trên cci sâ rnvc tiêu
tc d tAng trithng kinh t (GRDP) cOa tinh khoãng 7%, các sO, ngành, dja
phucing xây dtrng phuang an tAng tru&ng cOa ngành, 1mb virc và. dja phi.rang phO
hçp; dng th&i dê xut mt s chi tiêu ca bàn cho nArn 2021 theo mu tai Phv 1ic
kern theo.
d) Các djnh htràng, nhim v11 chO yu:
- Quán triêt và t chi'rc thirc hin kjp thii, dng b, hiu qua các chInh
sách, giâi pháp diu hành cOa ChInh phO v tAng cuang n djnh kinh t vi mô,
kim soát lam phát phO hçip vâi diu kin thirc tin cOa tinh.
- Ip trung sir lAnh do, chi dao và ngun hrc du tu d thrc hin nhim vii
ca cu iai nn kinh t gn vâi di m6i mô hInh tAng tru&ng, nâng cao cht luçng
tAng tru&ng, nAng sut lao dng và sOc canh tranh cOa nn kinh t. Dy mnh ca
cu lai nn nông nghip gn vOi thrc hin Chuang trInh miic tiêu quc gia xây
dung nông thôn mai. Phát trin cong nghip theo huOng phát buy cacsc tirn nAng,
lçii th cOa tinh và irng ding tin b khoa h9c cong ngh, sO dicing cong ngh hin
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dai. Tp trung tháo gâ khó khän cho doanh nghip d tAng khã nAng c?nh tranh. To
diêu kiin thu.n 1çi d thu hut thiu dir an du tr vào 1nh virc cong nghip. Triên
khai thi,rc hin dng b và hiu quA các nhim v1i và giAi pháp dA d ra trong
Chuxng trInh hành &ng s 83-CTHD/TU ngày 25/7/20 17 cüa Tinh uy thirc hin
Nghj quyêt so 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj ye phát triên du ljch
tr& thAnh ngAnh kinh t müi nhçn.
- Huy dng, sr diing có hiu quA các nguôn lirc dAu tu cüa nên kinh t.
Nâng cao hiu quA quAn 1 nçi cong và si dung vn dâu tu công, dy nhanh tin
d thirc hin các dir an dAu tu, dc bit là các dir An, cong trInh trQng dim.
- Dy nhanh tin d thirc hin, sm hoàn thành các cong trInh, dir an dâu tu
xây dmg kt cu ht tAng kinh th - xA hi.
- Thüc dAy phát trin các khu kinh t theo quy hoach dA &rçic phê duyt;
phát trin các mô hInh kinh t xanh; phát trin các vüng nguyen vt lieu; phát
trin kinh t bin...
- Nâng cao chat luvng và sir ding hiu quA ngun nhân 111c gn vOi dAy
manh di môi sang tao, irng ding và phát trin manh me khoa hçc, cOng ngh.
Tip tic di mói cAn ban, toàn din giáo diic và dào to dáp trng yêu cAu cong
nghiêp hóa, hin dai hóa. DAy manh xA hi hóa giáo diic và dào tao, chü tr9ng
nâng cao chat lucmg dâu ra; ngun lao dng chAt hrqng cao dáp rng nhu cAu cüa
thj tru'&ng lao dng.
- Phát trin toAn din, dng b các linh virc vAn hóa, xA hi, bAo dAm an
sinh, phüc lçii xA hi, nâng cao di sang vt chAt, tinh than cüa ngui d
- DAy manh cAi thin mOi trtthng dAu tu kinh doanh, rA soát, ct giãm các
diu kin kinh doanh không thrc sr cAn thi&; cAi cách cong tác quAn 1, kiêm tra
chuyên ngành. Thirc hin t& nhim vi cAi each thu tiic hAnh chInh, triên khai có
hiu quA co ch mt cüa, mt cra lien thông trong giAi quyt thu tiic hAnh chInh,
kt ni cng thông tin mt cCra quic gia; tp trung nAng cao hiu quA cung cap
djch vii cong trrc tuyn mirc do 3, 4 cho doanh nghip.
- Triên khai tIch crc, Co hiu quA Nghj quyt s 139/NQ-CP ngAy
09/11/2018 cüa ChInh phA và Chucmg trInh hAnh dng so 2992/QD-UBND ngAy
21/12/20 18 cüa UBND tinh ban hành Chuing trInh hành dng cAt giAm chi phI
cho doanh nghip; Chuang trInh hAnh dng s 92-CTHD/TU ngày 17/10/2017 ye
thrc hin Nghj quyt s6 1 0-NQ/TW ngày 03/612017 cüa BCH Trung ucing khóa
XII v phát trin kinh t tu nhân trO thành mt dng 1irc quan tr9ng cüa nên kinh
th thj tnthng djnh hir&ng XI]ICN; Chung trInh hành dng s 94-CTHf)/TU ngAy
17/10/2017 v thirc hin Nghj, quyt s 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa BCHTW
DAng khóa XII v tip tc co cAu lai, di m&i và nâng cao hiu quA doanh nghip
nba nuOc;...
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- Tang c1thng cong tác báo v mOi tnthng. Xir 1 nghiêrn các co sâ gay o
nhim nghiêm trQng; kim soát chat chê các cci so tiêm an nguy co gay o nhiêm
môi trix?Yng. Thirc hin nghiém quy djnh v quãn 1, bão v, phát triên rmg, bão
ton thiên nhiên và da dng sinh h9c. Khuyn khIch phát triên näng luqng tái to
và sü dung tit kim nang h.rçing. TIch , tp trung dt dai phiic vt thu hut du t..r
vào san xuât nông nghip. Chü dng phOng, chng, giám nhç thiên tai và thIch
1rng vOi bin diii khI hu.
- Tang cuOng và náng cao hiu qua cong tác thanh tra, kiém tra, tip cong
dan, giâi quyêt khiêu nai, t cáo; dy manh cong tác phông, chng tham nhüng,
thrc hành tit kim, chng lang phi.
- Xây dirng b may tinh gon, hiu hc, hiu qua; tinh giãn biên ch gn vOi
cci cu lai di ngü cong chrc, viên chirc; nâng cao chit hxçing và hiu qua hoat
dng cüa các dan vj str nghip cong 1p theo tinh thin Nghj quyt s 1 8-NQ/TW
và s6 19-NQ/TW; sit cht k' 1ut, k cuung, nâng cao hiu qua thi hành pháp
1ut. Phát trin ChInh phü din tO theo tinh thin Nghj quyt s 36aINQ-CP ngày
14/10/20 15 cüa ChInh phii. Dy manh câi each, nâng cao hiu qua hoat dng ccia
các Co quan tu pháp.
- Tang cuOng qu& phông, an ninh, báo dam trt tl:r an toàn xã hi; nâng
cao hiu qua cong tác di ngoi, hi nhp qu& t.
- Tip tVc dAy manh cong tác thông tin, truyn thông theo hirOng cong khai,
mirth bach, kjp thOi và hiu qua. Tang cixOng tip xüc, d6i thoai, nhAt là v co
ch, chInh sách gAn lin vOi cuc sng cüa ngi.thi dan và hot dng cüa doanh
nghip. DAu tranh chng lai các thông tin xuyên tac, sai sr tht, thông tin xAu,
dec, lcri ding mng xã hi chng phá chü truang, dithng 1i cüa Dàng, chInh
sách, pháp 1utt cüa Nba nithc.
II. YEU CAU DANH GIA KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HQI
NAM 2020 VA XAY DUNG KE HOJCH PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI
NAM 2021
1. Di vài dánh giá tInh hInh thrc hin KI hogch phát trién kinh tl - xä h5i
nám 2020
a) Barn sat các miic tiêu, chi tiêu, djnh huOng phát trin theo các nghj
quyt, kt 1un TiIIh Oy và Hi dng nhân dan v phát trin kinh tê - xã hi 5 nàm
20 16-2020 và nãm 2020.
b) Bão dam tInh khách quan, trung thrc, sat thrc tin, gAn vOi dánh giá
chung cüa giai don 5 näm 20 16-2020 và có 5i1 so sánh voi kt qua thrc hin cüa
näm 2019.
2. Di vói xáy dtng K hogch phát triJn kinh té' - xâ hi nám 2021
a) Can cO miic tiëu, dnh huOng phát triên kinh t - xa hi 5 nãm 2021 —
2025 ducrc d ra trong dir thão Nghj quyêt Dai hi Dâng b tinh lAn thO XVII; két
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qua d.t di.rçc trong giai don 2016-2019 và uc thirc hin nãrn 2020; diêu kin
thirc tin cüa tirng ngành, linh virc, dja bàn; các s&, ngành và cija phung tin
hành xây drng K hoach phát trin kinh t - xã hi và dir toán NSNN näm 2021
bâo dam tInh khâ thi cao.
b) K hoach cüa các sâ, ngành và dja phuang phài phü hçip vth quy hoch
cO lien quan theo quy djnh cüa phãp 1ut v quy hotch, chi&i 1isçc và k hoach 5
näm ye phát trin kinh t - xã hi cüa tinh; cAn barn sat nhüng dr báo, dánh giá
tInh hInh và bi cânh trong nu9c và quc t trong giai don ti; dam bão sir k
thra nhüng thành qua da dt dixçic, có sir di mi và tip thu, khAc phc nhirng
tn ti, han ch trong thirc hin các nhim vi phát trin kinh t - xã hi.
c) Các mic tiêu, djnh hwng và giãi pháp, chInh sách phãi bão dam tInh
khâ thi, gn kt vói khâ nãng can di, huy dng và sCr dung có hiu qua các ngun
hrc; bão dam sr gn k& cht chë giQa k hoach phát trin kinh t - xâ hi và k
hoach dAu tu công; 1ng ghép các miic tiêu phát trin bn vung theo K hoach
hành dng thrc hin Chucing trInh nghj sr 2030 vào k hoach phát trin kinh t xãhi.
B. NHIM VL XAY D1rNG DU TOAN NGAN SACH NHA NIIOC NAM
2021, KE HOACH TAI CHINH - NGAN SACH NHA NIIO'C 03 NAM 2021-2023
I. D1 TOAN NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2021
1. Dtr toán thu ngán sách nhà nithc
Du toán thu NSNN näm 2021 xây dirng tIch clrc, tInh dung, tInh dü các
khoãn thu theo chInh sách, ch d hin hành và nhüng ch d, chInh sách m&i có
hiu 1rc thi hành näm 2021. Phát huy ni hrc, i.ru tiên phát triên san xuAt - kinh
doanh, tao ngun thu ngân sách ben vng; tang cithng cong tác thanh tra, kim tra
thu, xü 1 ng d9ng thu, dAu tranh phông chng buôn lu, giarl ln thixcing mii,
hang giã, trn thu, chuyn giá, bão dam thu dung.
Loai trü các yu t tang, giám thu do thay di chinh séch, dir toán thu ni
dja näm 2021 (khOng k thu tin sü diing dAt, thu xô so kiên thit, c tüc và lqi
nhun sau thu) tang bInh quân ti thiu 9-11% so yyj dánh giá uóc thrc hin
nàm 2021. Dr toan thu tir hoat dng xuAt nhp khAu tang bInh quân ti thiu 46% so vói daTh giá ucc thrc hin näm 2020.
Dr toán thu tin sCr diing dAt, tin thuê dAt tip tiic ducc xây dirng trên co
sâ k hoach dAu giá quyn sir ding dAt, phucmg an sp xp lai, xir 1 nhà, dAt dã
duqc cAp có thAm quyn phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan.
2. Du toán chi ngãn sách nhà nithc
Trong diu kin ngun thu ngân sách vã nguin 1rc huy dng con hn ché,
nhu cAu chi dAu tu phat trin và chi thuOng xuyên 1&n nên can dôi NSDP nãm
2021 tiêp tiic gp nhiu khó khan. Dir toán NSNN näm 2021 phái ducic xây drng
can cir trên co sâ nguyen tic, tiêu chI, djnh mirc phân b NSNN theo quy djnh
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cüa Lut NSNN, Quy& djnh cüa Thu ttrcng ChInh phü, Nghj quyêt cUa 1-IDND
tinh và các quy djnh pháp 1ut v chInh sách, ch d chi tiêu ngãn sách hin hành;
thrc hin trit d tit kim, chng lang phi ngay tü khâu xác djnh nhim v, chü
dông sp xp thir ttr các nhim vu chi ru tiên theo mtrc d quan trQng, cap thiét
và khã näng thirc hin trong nãm 2021; không d xuât các chmnh sách lam giãm
thu ngân sách, chi d xut ban hânh chInh sách lam tang chi ngãn sách khi that sir
cn thit và có ngun dam bâo; chü dng dir kin dy dü nhu câu kinh phi thiic
hiên các chInh sách, ch d, nhim v mâi dâ dixçc cp có thâm quyên quyêt
djnh.
Khi xây dirng dr toán và b trI NSNN nàm 2021, chü các ni dung sau:
a) Chi du tu phát triên
Chi du ti.r phát trin ngun ngãn sách nhà ni.róc phâi phü hqp vói djnh
hi.thng miic tiêu, k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 nãm 2021-2025; k hoach
dâu ti.x cong trung han giai doan 202 1-2025 và nhim v11 k hoich phát trin kinh
t-xähinäm 2021.
Vic b trI vn k hoach chi du tu' phát trin ngun ngân sách nhà mthc
phãi thrc hin dung thtr tu uu tiên quy djnh tai Lut Du Us công, Nghj quyt c1a
Uy ban thi.r&ng vi:! Quc hti quy djnh v các nguyen tic, tiêu chI và djnh mirc
phân b vn du Ut ngun ngãn sách nhà nisóc giai doan 202 1-2025. Ngoài ra, i.ru
tiên b trI vn thu hi vn üng tru'àc, du tu' cho các chircing trinh mitc tiêu dã
duqc phé duyt hithng dn mi:ic tiêu giãm nghèo, tto vic lam, phát trin nông
nghip, nông thôn, các vtng min nüi, vüng dng bào dan tc, vñng bj ânh huâng
näng n cüa thiên tai; các dir an, cOng trinh y t, giáo di:ic, các dr an phát trin ha
thng trQng dim tao sirc lan tOa và kt ni phát trin; các di:r an qu& phông - an
ninh, bâo v chü quyn bin dâo. Müc vn bô tn cho tirng dir an phãi phü hqp vài
tin d thi:rc hin và khâ nang giãi ngân trong nãm 2021.
Di vói vn ni.râc ngoài, vic b trI k hoach phái phñ hcip vci ni dung
cüa Hip djnh, cam kt vâi nhà tâi trg; b' tn dü vn cho các dir an kt thüc hip
djnh vay ni.ric ngoâi trong näm 2021 và không có khâ näng gia hin.
Toàn b s thu sp xp Iai, xfr 1 tài san cOng (trong do có nhà, dt), s thu
tir cho thuê quyn khai thác, chuyn nhu'qng Co thi han quyn khai thác tài san
kt cu h tng (sau khi tth chi phi lien quan) phâi np ngân sách nhâ nixc.
b) Chi thiRng xuyên
- Xây dmg dir toán chi thung xuyên tirng linh vi:rc chi theo mi:ic tiéu,
nhim vi:i dugc giao näm 2021 dam bâo dung chInh sách, ché d, djnh müc chi
NSNN, dung tInh cht ngun kinh phi, dáp rng các nhim vii chInh trj quan
trç)ng; thixc hin dy dü các chInh sách, ch d co quan có thlm quyn dã ban
hãnh, nht ia các chinh sách chi cho con ngu'ñ, chi an sinh x1 hi; tnit d tit
kiêm các khoãn chi ngân sách; rà soát sp xp, ct giãm nh&ng khoân chi không
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thirc s1r cn thit ngay tt khâu xay dirng dir toán; han ch mua sm xc ô to Cong
và trang thi& bj dt tin; thrc hin khoán kinh phi s1r ding xe ô to công; han ch
ti da t chirc hi nghj, 1 hi, hi tháo, khánh tit, di cOng tác nuOc ngoài, tang
ciIxng quân 1 các khoân chi khác; dy manh cãi cách hành chInh theo huó'ng
hin dai, chuyên nghip, tn dicing hiu qua các ccx hi tü nhttng thay di m?nh
me, nhanh chóng cüa khoa h9c và cOng ngh.
- Tip tiic ccx cu Iai NSNN, gn vói tinh gián biên ch; sp xp lai b may
cüa h thng chInh trj tinh g9n, hiu hrc, hiu qua; di mâi h tMng t cht'rc và
quãn 1, nâng cao cht hrçxng và hiu qua hoat dng cüa các dan vl s1r nghip
cong 1p theo Nghj quyt s 1 8-NQ/TW và s 1 9-NQ/TW; dng th?yi dânh ngun
d thirc hin 1 trInh câi cách chInh sách tin ltrcrng và bão him xã hi theo tinh
thn Nghj quy& s 27-NQ/TW và Nghj quyt s 28-NQ/TW cüa Hi nghj Trung
uang 7 (Khóa XII).
- Dy nhanh tin d thrc hin ccx ch tInh giá djch vi si,r nghip cOng; di&u
chinh giá djch vii cong theo 1 trInh d t&ng buOc kt c.0 dü chi phi vào giá djch v
sir nghiép cOng theo quy djnh; giãm müc h trci trrc tip cüa NSNN cho các dan vi
sr nghip cOng 1p d& vi các khoán chi dã thrçxc k& cu vào giá djch vi. Di v&i
dan vj sir nghip cn phãi h trçx tr ngân sách nhà nuâc phãi thirc hin giãm dn
s h trç, tuong üng s6 tang thu cüa dan vj, bao gm Ca si tang thu do diu chinh
1 trInh phi, 1 phi, giá djch viI... theo quy djnh, thi thiu khoâng 2% so vi nàm
2020.
c) Di vói các chixang trInh m1ic tiêu quc gia: Can dr miic tiêu, nhim vii
cüa chucxng trInh mic tiêu qu& gia dâ duçxc phê duyt; khã näng thirc hin
chuang trInh trong nãm 2021 và hi.ràng dn cüa các bO, ccx quan trung iscxng duçxc
giao quãn 1 chi.rang trinh; các Sex, Ban ngành và dja phuang 1p dir toán vn,
kinh phi thyc hin chucxng trInh phii hçxp vâi m1ic tiêu, nhim vii nãm 2021, tng
hçxp gCri Sâ K hoach và Du tu, S& Tài chinh và ccx quan chü quãn chuo'ng trInh.
d) D& vxi các chuo'ng trInh, dv an sir diing vn h trçx phát trin chInh thirc
(ODA) và vn vay uu dâi cüa các nhà tài trçx nuâc ngoài: Thirc hin 1p dir toán
ngân sách nhà nithc nàm 2021 theo dung trInh tir, quy djnh cüa Lut Ngân sách
nhà nm9c, Lut D.0 tu cOng, Lu.t Quân 1 n cOng, Nghj quy& cüa Quoc hi vã
các van ban hurng dn thi hành. Can cr Hip djnh dã k vâi nba tài tIV, tin d
k.ha nàng thrc hin dr an näm 2021; trén ccx sx ccx ch tài chinh cüa các chuang
trInh, di an; các dan vj thirc hin 1p dv toán các chuang trinh, dr an su diing
vn ngoài nuôc chi tit rO vn vay, vn vin trçx, v6n di üng; phân djnh theo tInh
chit chi du tu phát trin, chi sv nghip, phân djnh rô dv an c.p phát hotc vay 1i
hoc hn hçp (c.p phát, vay lai) và chi tit m1rc vn cho tirng phân. DOi vOi các
dv an ô, cn lam rO k hoach giüa ccx quan chü quãn trung uong và ccx quan chü
quân dv an thânh phn tham gia thvc hin dr an.
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e) Dir toán t?o ngun cãi cách tin 1wng: Các sâ, ngành, dja phuang 1p dr
toán tao nguôn cái cách tin luang theo quy djnh cüa Nghj quy& s 27-NQ/TW
cüa Hi nghj Trung uang 7 (Khóa XII) v thirc hin cãi each chinh sách tiên
luang và các Nghj quyt cüa Quc hi.
3. Xáy drng dzr toán ngán sách djaphu'o'ng
Ngoài thirc hin theo dung các yêu cu nêu trên, vic xây drng dr toán
ngân sách dja phuang các cp nãm 2021 con phãi báo dam các yêu cu sau:
a) Du toán thu ngân sách nhà nrnrc trên dja bàn
Chü tjch UBND các huyn, thành ph& thj xã chi dao các Co quan Tài chInh,
Thuê, các co quan lien quan chp hành nghiêm vic 1p dr toán thu ngàn sách và
chju trách nhim tnrâc UBND tinh trong vic xây dmg dir toán thu ngân sách vói
yéu câu tIch circ, sat thirc t phát sinh, thng hçip dy dü các ngun thu niOi, ngun
thu lón phát sinh trên dja bàn d tInh dung, tinh dü ngun thu dM vâi t1rng 1mb virc,
trng sac thu theo ch dO; không dành du dla d dja phuong giao thu a mirc cao
han, 1y chi tiêu pháp lênh thu cüa cp có thm quyn giao lam can cr chi dao,
diu hành thirc hin nbim vii thu ngân sách trên dja bàn.
b) Du toán chi ngân sách các huyn, thành ph, thj xã
Can cr vào ngun thu NSDP (thu NSDP duçrc ht.thng theo phân cp, s b
sung can di tr ngân sách cp trên cho ngân sách c.p huyn); trên co s& k hoach
phát trin kinh t - xä ht51 05 nàm; Lfl11C tiCu, nhirn vii phát triên kinh t - x liOi
cia huyn, thành ph, thj xã näm 2021; can cr thrc t thrc hin các nhim vii chi
ngân sách cüa dja phucrng nãm 2019, uâc thirc hin nàm 2020, xây dirng dir toán
chi NSDP chi tit tirng lmnh vrc chi; dam bão uu tiên b trI dr toán nbu c.0 kinh
phi thuc hiên các ch dO, chInh sách dà duçc cp CO thAm quyên ban hành, kinh
phi thrc hin các dir an, nhim vii dã cam kk
c) D& vai ngun thu x s kin thit:
Du toán sat ngun thu xt s kin thi& (bao gm câ s6 thu ducic phân chia
ttr hoat dng x s din toán) và sr diing toàn bO ngun thu nay cho chi du tu
phát trin, trong do uu tiên d du tu cho 1mb virc giáo ditc, dào tao và day ngh&
y t, xây dmg nông thôn mOi theo quy djnh; sau khi dâ b tn vn báo dam hoàn
thành các dr an du tu thuOc các linh virc trên, ducic b trI cho các dr an trng phó
vai bin di khI hu và các dir an quan tr9ng khác thuOc di tuqng dãu tu cüa
ngân sách dja phuong.
d) Di viii bOi chi/bOi thu vay và trã nq cüa ngân sách dja phucing
D xut mirc bOi chi ngân sách cp tinE khi dap 1rng du các quy djnh và
diêu kin theo quy djnh cüa Lut NSNN và các van bàn htthng dn. Dng thai,
thirc hin dánh gia dy dü tác dng cüa ng ngân sách dja phuong, nhu câu huy
dông vn cho du tu phát trin và khã nang trà n trong trung han cüa ngãn sách
da phuong truac khi d xuAt cac khoãn vay mâi.
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EMi vi các dr an ODA và vay u'u dâi, can ci nhim vii ducc giao, d nghj
các Sâ, ban, ngành chü dông phi hop vOi các B, cc quan Trung ucrng Co lien
quan d hoàn thin các thU tçic và k2 kt Hip djnh lam cci sâ b6 trI k hoach vn
trong dr toán näm 2021; dir kin khã nàng giái ngân cUa tüng khoãn vay dé xây
dirng k hoach vay nçi và bi chi ngân sách dja phisong cho phU hqp.
ChU dng b trI ngun d trâ nçi dÀy dU các khoàn nq (cá gc và lãi) dn
han, dc bit là các khoãn vay tir ngun ChInh phU vay rnthc ngoài v cho vay la•
Nu mire dix nçi buy dng cUa tinh vuçit mire giOi han du nçi vay, phài dành ngun
thu ngân sách dja phuang duqc huâng theo phân cAp, ngun tang thu ni dja
thuc ngân sách dja phuxng, ngun trã nç duçic xác djnh trong các kh lxâc vay
cUa tirng dir an và trong tnr&ng hop cAn thit, giãm k hoach chi dAu tu cong
trung han d b tn tang chi trâ nçi gc, bão dam mire dix nq vay không vuct qua
mirc dix nq vay cUa dja phi.ro'ng theo quy djnh.
II. KE HOACH TA! CH!NH - NGAN SACH NHA NIXO'C 03 NAM 202 12023
Trén co sâ dir toán ngân sách nhà nuOc nàm 2021; djnh hithng m11c tiêu, k
hoach phát trin kinh th - xà hi 5 näm 202 1-2025, k hoach tài chInh - NSNN 03
näm 2019 - 2022 và các djnh huOng chiên Iuçic, k hoach v tài chInh - ngân sách
kS' k hoach tâi; Sâ Tài chInh chit trI phM hop v9i Sâ K hoach và DAu tu, Cc
Thu, Ciic Hiti quan, CáC don vj dr toán cAp tinh và UBND the huyn, thành ph&
thj xâ 1p K hoach tài chInh - NSNN 03 näm 2021 - 2023 và Chixng trInh quãn
1 nq 03 näm cAp tinh theo quy djnh. Các cci quan, dcin vj dir toán Cap I i cAp tinh
1p K hoach tài chInh - NSNN 03 nãm 2021 - 2023 thuc pham vi quân l gin
Sâ Tài chinh, Sâ K hoach và DAu tu tong hop.
C. PHAN CONG THTC HTN VA '1iN DQ XAY D!NG KE HOICH
1. Sá Ké' hoach và Ddu tie:
- Chit trI, phi hop vâi các sii, ngành và cáe dja phuong thng hop k hoach
phát trin kinh t - xâ hi và dAu tu cOng näm 2021.
- Tham mixu UBND tinh lam viêc vâi Bô K hoach và Dâu tu ye Kê hoach
phát trin kinh t - xâ hi và K hoach dAu tu cOng nám 2021.
2. Sà Tài chInh:
- Chit trI phi hop vói các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph, thj
xA, cáe don vj cO lien quan tng hop, xây drng dir toán NSNN nàm 2021 theo
Lust NSNN va hung dn cita B Tài chInh trInh UBND tinh, HDND tinh.
3. Các Só, Ban ngành ca'p tinh; UBND các huyên, thành phd, thj xä; cac cci
quan, a'o'n v, t chzc Co si dyng NSNN.
- Các S, Ban ngành cAp tinh và UBND các huyn, thâah ph& thj xA to
chine xây dirng K hoach phát trin kinh t - xâ hi và dir toán NSNN närn 2021
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cüa ngành, dja phuing mInh g1ri S& K hoach vâ Du tu, Sâ Tãi chInh d tng
hp xây dimg K hoch phát trin kinh t - xâ hi và dir toán NSNN näm 2021.
- Dr kin muc lieu, nhiêm vi và dé xut ngun hrc thirc hin các chucing
trInh mitc tiéu quc gia gri ca quan quân 1 chucing trInh mic tiêu quc gia; dông
thai glri S& K hoach va Du tu, Sà Tài chInh ct tong hçp.
- UBND các huyn, thành ph& thj xâ hurng dn, chi dao các cci quan chirc
näng xây dirng k hoich phát trin kinh t - xâ hi, dr toán NSNN cUa dja
phlxcTng näm 2021 cn barn sat vào khá nãng, diu kin phát trién, näng 1irc san
xut, kinh doanh cOa dja phi.rong d xác djnh miic tiêu phát trin kinh t - xã hi
vã chi tiêu k hoach; t chüc 1y kin cüa các to chtrc, doàn th, các cong dông
dan ci.r v d1r tháo k hoach phát trin kinh t - xa hi, dir toán NSNN näm 2021
vâi nhQng hmnh thüc thIch hçp nhm tao s1r dng thun cao, trInh cp có thâm
quyn quy& djnh; dng thai, báo cáo các ca quan chirc näng theo quy djnh.
D. TIEN DO XAY DING KE HOJLCH
- Các S&, Ban ngành, UBND các huyn, thành ph, thj xâ vâ các dan vj
chü dng trin khai xay dirng k hoach phát trin kinh th - xã hi và dir toán ngân
sách nhà nux9c näm 2021 cOa dan vj mInh và giri dn Si K hoach và Du tu, Sâ
Tài chInh truóc ngày 5/8/2020.
- Sâ K hoach vá Du tir, S& Tài chinh tOng hqp xây dirng k hoach phát
trin kinh t - xã hi, dr toán ngân sách nhà nuôc näm 2021 cüa tinh trInh UBND
tinh trtthc ngày 07/8/2020.
ChO tich UBND tinh yêu cu Giám dc các Sâ, Thu truâng các ban ngânh
cap tinh, Chii tjch UBND các huyn, thánh ph& thj xâ thrc hin nghiêrn tñc Chi
thj nay; dam báo xây drng k hoach phát triên KT-XH và dir toán NSNN nàrn
2021 có chit h.rçing cao và diing tiên d d ra./.
Noi nhçin:

TM. U BAN NHAN DAN
CHUT!CHYt4

- TT.Tinh üy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- Thành vién UBND tinh;
- Các S?i, ban nganh, doàn th cAp tinh;
- UBND các huyn, thành phô, thi xä;
- CVP, PVP, CV;
- Liru VT, TH(D).

Vö Van Hung
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