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V/v xây dựng Kế hoạch phát triển  

kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 
 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đaọ như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan căn cứ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và các hướng dẫn của cơ quan Trung ương: 

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-

2020, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và 

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương. 

- Tổng hợp, dự thảo bước 1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/7/2020 để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn chính thức của các Bộ, ngành Trung 

ương, xây dựng khung hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán 

ngân sách hàng năm cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đồng 

thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch tài chính. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: 

- Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ động đánh giá bước 

1 các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa 



 2 

bàn quản lý, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND 

tỉnh trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch chung của tỉnh.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch và 

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

phối hợp thực hiện tốt các yêu cầu trên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, TH (PT). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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