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CHI TH!
V xây dirng k hotch phát trin kinh t - xã hi và
dir toán ngân sách nhã nu*c nãm 2023
Nàm 2023 lànäm giüa nhim kS', vâi quyt tam to buâc dt phá trong tang
trithng và phát triên kinh tê nhäm phân dâu thirc hin thàng 1çi các m%lc tiêu, chi
tiêu phát triên kinh té - xã hi giai dotn 2021-2025 dä duçic HDND tinh thông qua
ti Nghj quyêt so 105/NQ-HDNID ngày 09/12/2020; trén Co sO phát huy kêt qua
dat duorc trong cOng tac phong chông dich Covid- 19 va tan dung tOt cac co hôi dé
phiic hOi, phát triên kinh tê xã hi vi các giãi pháp tong the dê thüc day tang
trithng kinh tê, cãi thin mOi truô'ng dâu tu, nâng cao nàng 1irc cinh tranh, dy
manh cái each hành chInh, üng dung cOng ngh thông tin, chuyên dôi so; h trg và
tháo gi khó khän, vthng mac cho doanh nghip phát triên san xuât kinh doanh.
Trong b& cãnh djch Covid-19 và tInh hInh th giii con din bin phi'rc tap,
nhât là cuc xung dt quân sir Nga - Ukraine tiêp tiic tác dng tiêu circ den s1r phát
triên kinh tê xã hi cüa tinh. Dê phát huy nhtrng kêt qua dit duçc, vuçit qua khó
khän thách thirc, tto tiên dê thun 1i phát triên kinh tê - xä hi trong näm 2023,
thirc hin Chi thj so 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 cüa Thu tithng ChInh phü, UBND
tinh yêu cau các Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô tp trung chi dao
xây dimg kê hotch phát triên kinh tê - xã hi và dix toán ngân sách nhà nuâc näm
2023 vi các ni dung chü yêu sau:
i. YEU CAU TRONG xA DUNG KE HOACH PHAT TRIEN
KINH TE - xA HOI vA DIX TOAN NGAN SACH NHA NIXOC NAM 2023
1. Dánh giá sat thc tInh hInh phát trin kinh t - xä hi và dir toán ngân sách
nhà nuc näm 2022 trên co sô kêt qua thirc hin các miic tiêu, chi tiêu, nhim vi,
giài pháp dã dugc Hi dOng nhân dan tinh thông qua tai Nghj quyêt sO 104/NQHDND ngày 10/12/202 1 gän vói vic thirc hin Ke hoch phát triên kinh tê - xâ
hi 5 näm 202 1-2025 cIa dê ra tai Nghj quyêt sO 105/NQ-HDND ngày 09/12/2020.
Phân tIch dánh giá rO nhtrng kt qua dit duqc trong thirc hin miic tiêu tang
trueing kinh tê, câi thin môi trung dâu tu, san xuat kinh doanh, các 11th virc van
hOa xã hi, quOc phOng an ninh, tác dng cüa thiên tai, djch bnh; dc bit là tác
dng cüa di djch Covid-19, tInh hInh the gii tOri vic thirc hin các mic lieu, chi
tiêu phát triên kinh tê - xa hi; lam rO các nguyen nhân khách quan, chü quan cüa
nhttng ton tai, htn chê và dê xuât bin pháp khäc phic.
2. Tren co sG k& qua dat duc, dir báo tác dng cüa tInh hInh kinh ttrong
nuOrc, kinh tê the giOri dôi vOn tinh, can cu Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh lan thtr
XXII, Kê hoach phát triên kinh té - xã hôi 5 nãm 2021 - 2025 và diêu kin thrc té,
các cp, các ngành xác djnh các m1Tc tiêu, chi tieu, nhim vi,i và giâi pháp to chüc
thrc hin có hiu qua thim vi phát triên kinh te - xã hi và dir toán ngan sách nhà
nuOrc nam 2023.
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3. Ké hoach cüa các ngành, linh virc vâ dja phuo'ng phâi phü hcip vâi djnh
huâng quy hoach có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut ye quy hoich, phân du
dat dizc mic tiêu kê hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm giai doan 202 1-2025
cüa tinh; phü hqp vói dtc diem, tInh hInh phát triên cUa tü'ng ngành, trng dja
phuang; barn sat nhftng dir báo, dánh giá tInh hInh và bôi cãnh trong nuc, quc t
tác dng den tinh trong giai doan tâi, darn báo sir kê thira nhüng thành qua dä dat
duçc, có sr dôi mâi và tiêp thu, tiêp cn xu hiióng phát triên chung cüa câ nithc,
cUa vUng, cüng nhu khäc phiic nhüng ton tai, han chê trong thirc hin các nhim vii
phát triên kinh te - xã hi.
4. Các m1ic tiêu, dijnh hithng và giâi pháp, chInh sách nhm thirc hin thing
1çi các mi1c tiêu cüa Ké hoach 5 nàm; bâo dam tInh khâ thi, phü hqp vói khã näng
thirc hin cüa các ngành, các cap, cácdja phuang, gall vâi khâ näng can dôi, huy
dng và sirdiing có hiu qua các nguôn lirc; gàn kêt chat ch gita kê hoach phát
trién kinh tê - xã hi vâ kê hoach dâu tu cong.
5. Vic d xut các chi tiêu theo ngành, linh virc phii trách phâi thuc h
thông chi tiêu thông ke quOc gia; bão dam khâ näng thu thp thông tin, theo dOi
lien tiic, dánhgiá djnh k5i; bâo dam tInh khã thi, d hiêu, có dti 1iu so sanh vâi qua
khü; không dê xuât các chi tiêu chuyên ngành, phüc tap; bâo dam tInh gàn kêt chit
chê và phán ánh trirc tiêp tInh hInh thirc hin các nhim vi, giâi pháp chü yêu; phü
hçp vi thông 1.
II. MtJC TIEU, NEH1M VJ CHU YEU CUA KE HOACH NAM 2023
1. Miic tiêu tong quát
Khôi phiic và cG cu lai nn kinh t theo hurng nâng cao giá trj GRDP trong
co câu giá trj san phâm gän vói chuyên dôi mô hInh tang trithng; kjp thyi tháo g'
khó khän, vithng mac và h trçi hiu qua cho doanh nghip phic hôi và phát triên
san xuât. Phát trien cong nghip theo hithng nâng cao näng suât, chat luqng yà
hiu qua cUa các nhà may hin có; tiêp tVc phát triên nông nghip theo huâng hru
co', hInh thirc san xuât tiên tiên gàn vOi cac san phârn OCOP yà xây dirng nông
thôn mói nâng cao, nOng thôn mói kiêu mâu; tirng buóc quy hoach phát huy tiêm
näng phát triên kinh te vüng yen bien Kim San; tp trung phiic hôi và phát triên tr&
lai các nganh djch vi. Phat triên toàn din dOng b cac lTnh yuc van boa, xä hi và
giám nghèo ben vng; phat huy giá trj van hóa ljch si:r gall v6i bao v rnOi tru&ng
và di san; chü dng trong phOng chông thiên tai, irng phó vój biên dôi khI hQu.
Nâng cao hiu qua cong tác dôi ngoai và xüc tien dâu tu; cüng cô quôc phOng, dam
bão an ninh chInh trj, trt tr an toan xã hi.
2. Nhim viii phát triên kinh tê - xã hi
2.1. Vcphát trkn kinh El
- D.y manh phát trin kinh t, chuyn di rnô hInh tang trithng, tái co' cu nn
kinh tê gän vi nâng cao näng suât lao dng, chat luç'ng, hiu qua và sue canh
tranh cüa nên kinh tê, phân dâu GRDP nãm 2023 tang 7,5% so vri näm 2022.
- Trin khai thc hin dng b, có hiu qua cac quy hoach, k hoach và djnh
huàng phát triên ngành, lTnh vic, dja phucing; ttp trung nghiên ciru, ban hành cac co'
ch chInh sách dé xây dirng và timg buâc pht huy tiêm näng phát triên ben vng
vüng kinh té yen biên huyn Kim So'n thành dng lrc, không gian và ciic tang tru&ng
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mài cüa tinh theo tinh thn Nghj quyt s 11 -NQ/TU ngày 26/6/2022 cüa Ban Chp
hành Dãng b tinh.
- Tp trung tái co cu ngânh cong nghip gn v9i nâng cao giá trj tang them
trong giá trj san xuât các san phâm cong nghip chü lirc, trên cci sO' phát huy ti da
cong suât hin có cüa các nhã may. Kjp thO'i tháo g' khó khàn, vuO'ng mc và h
trV hiu qua cho doanh nghip phic hôi và phát trin san xut; quan tam, h trg các
dir an, nhà may sóm hoàn thin và di vao san xuât on djnh, trong do phk du dir an
Nhà may HTMV so 2 cüa Cong ty cô phân ô to Hyundai Thành Cong Vit Nam tai
KCN Gián Khâu 50ha mO' rng dat 3 0-40% cOng suât trong nàm 2022.
- Tp trung dAu tu hoàn thin h. tng, phát huy hiu qua các khu cong nghip,
cijm cong nghip theo tinh than Nghj quyêt so 06-NQ/TU ngày 11/10/202 1 cUa Ban
ThuO'ng vii Tinh Uy, dam bão môi tnrO'ng cãnh quan, diêu kin san xuât; chü dng,
quyêt lit thirc hin dOng b các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19 trong các
khu cong nghip, c1im cong nghip, c sO' san xuât kinh doanh. Day math phát triên
tiêu thu cong nghip O' nông thôn, tao vic lam, thu nhp cho lao dng nông thôn
gop phân duy trI lang nghê gän vâi du ljch, xây dirng nông thôn mâi; triên khai hiu
qua các chuang trinh khuyen cong quOc gia và dja phuo'ng, chuang trInh phát triên
cOng nghip ho trcl trong nàm 2023 nhàm phát triên ben vmg cOng nghip, tiêu thu
cOng nghip khu virc nOng thôn gän vOi bào v mOi truO'ng. Thirc hin dông b các
giài pháp day nhanh tiên d giài phóng rnt bang, thi cong và giâi ngân các dir an
dâu tu cOng, nhât là các dir an tr9ng tam can tp trung lãnh dao, chi dao trong nhim
kS' nhu: Xây dimg tuyên duO'ng Dông Tây, tinh Ninh BInh (giai doan I), Dâu tu
xây dimg tuyên duO'ng b yen biên, doan qua tinh Ninh BIth (giai doan 2), Dâu tu
xây drng to hqp Bâo tang - Thu vin tith Ninh BInh, Bào tOn, ton tao khai qut
khão cô và phát buy giá trj Khu di tIch quOc gia dc bit Co do Hoa Lu. . .Dâm bão
giai ngân 100% von ké hoach giao dâu näm
- Phát trin kith t nông nghip theo lçii th tüng tiu vüng sith thai, theo
huâng nông nghip tuân hoàn, nOng nghip an toàn, theo huO'ng hftu co', üng d%lng
cOng ngh cao, hInh thirc san xuât tiên tiên; tp trung phát trién cac san phâm chU
hrc, san phâm dtc san, dc hU'u, san phâm OCOP cüa tinh. Phat triên chan nuôi và
nuôi trOng thu5r san theo huO'ng cOng nghip thâm canh, mO' rng quy mô trang
trai, gia trai, tang gia trj san phâm và t tr9ng cüa ngành chän nuôi, thüy san. Thrc
hin nghiêm tüc có chat luqng ké hoach trông mt tr cay xanh theo kê hoach cüa
UBND tinh. Tiêp tiic thirc hin chuo'ng trInh Miic tiêu quOc gia xay dirng nông
thôn mO'i theo chiêu sâu, tp trung cho các tiêu chI nOng thOn mO'i nâng cao, nOng
thôn mO'i kiêu mu.
- Tip tic tp trung phiic hi và phat trin cac ngàth djch vi1, nhtt là phiic hi và
phát trin hoat dng du ljch trên co' sO' da dang hóa cac san phâm du ljch, hoàn thin
các dir an ha tang du ljch tr9ng diem, các dir an có quy mô lO'n, khu vui chai giâi trI
hin dai tham tang thO'i gian luu trü và chi tiêu cüa khach du ljch. Tp trung xay dçrng
các cci chê, chIth sach h trg phat triên du ljch thành ngành kith tê rnüi th9n. Day
math cong tác quâng bá, xüc tiên du ljch nhim gi&i thiu cac san phãm du ljch dc
sac, hap dan, tiêm nang, the math phát triên du ljch cüa tith; nghiên cüu, phát triên
cac hoat dng van hóa dja phuang, van boa co sO' gan vâi du ljch vài cac san phâm du
ljch mO'i, san phrn kru nim, qua tang mang tIth dc tnrng riêng phiic vii du khách.
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- Phát trin thj trueing ni da, thüc dy xut khu bn vü'ng, xây drng các giãi
pháp can dôi cung - câu. Tang cueing cong tác quân 1 thj trueing, quàn l giá câ,
xir 1 nghiêm các trueing hçp gian ln thuang mai, buôn lu, hang già, hang nhái,
hang kern chat luçing. Triên khai co hiu qua chucng trInh, k hoach phát trin
thrnmg mai din tü, kê hoach xüc tiên thuong rnai tao diêu kin d doanh nghip
dôi meii cong ngh, ma rng thj trueing, phát triên san xuât, xây dirng thi.rcrng hiu
và quãng bá thuxrng hiu ra thj trueing trong và ngoài nueic.
- Thirc hin dOng b, hiu qua các giãi pháp nuôi dumg ngun thu, phn du
tang thu, cc câu lai ngan sách theo chü truclng giám chi thumg xuyên, tang chi dâu
tu; nguOn tang thu, tiêt kim chi u'u tiên cho dâu tu phát triên. Tp trung buy dng,
sir dung có hiu qua các nguôn lirc dâu tu cüa nên kinh té; nâng cao hiu qua quàn
l và sir duing von dâu tu công, day nhanh tiên d thirc hin các dur an dâu tu, dc
bit là các dir an quan tr9ng, các cong trInh tr9ng tarn can t.p trung chi dao trong
giai doan 202 1-2025.
- Di meii boat dng xüc tin du tu gn you cài thin manh m môi trueing
dâu tu, kinh doanh, tp trung hcin nüa trong vic rà soát, tháo gO các rào can,
vuOng mac ye co chê, chInh sách dê khai thông diem nghên nhàm thu hiit nhà dâu
tu ha tang Khu cOng nghip Tam Dip II và Khu cOng nghip Phü Long, các nhà
dâu tu có kinh nghim trong phát triên khu do thj, khu djch vii, vui chai giãi trI cao
cap, lam dng lirc dan dat và thu hut các dir an cOng ngh cao, cOng ngh sach...
cüa các nhà dau tu chiên luçc tao ra san phâm cong nghip rneii có giá trj tang
them, dóng gop iOn vào tang trueing và thu ngân sách. Day manh cãi each hành
chInh, kiên quyêt xü 1 theo thâm quyên các can b có hành vi nhüng nhiêu gay
phiên ha chongueii dan, doanh nghip; thay the, diêu chuyên các can b khOng dü
nàng 1irc, phâm chat dáp 1rng yêu câu nhim vii, gay "ách täc, diem nghên" trong
giãi quyêt thu tuic hành chInh; tiêp tiic tang cueing lang nghe, tháo g khó khãn cho
Doanh nghip thông qua các cuc tiêp Doanh nghip djnh kS' hang tháng, thu
trng cüng cO mOi quan h giüa chInh quyên các cap yOu ngueii dan, doanh nghip
vOi phrnmg cham "ChInh quyên dóng hành, cáu thj, lang nghe, tháo g6 mt cách
thu'c chat các khó khän, vu'ó'ng mac cho doanh nghip ".
- Tang cueing kim tra, xi1 l các dir an sir diing vn ngoài ngan sách chm tin
d, str dung dat kern hiu qua, kiên quyêt thu hOi các d%r an dã dugc giao dat, cho
thuê dat nhung triên khai chm tiên d, chm dua dat vào si diing, tao qu dat sach
d thu hut dau tu; tp trung kiêm tra, don dOc hueing dan các di an dci kiên hoàn
thanh và di vào boat dng trong näm 2023 nham kjp thOu tháo gO khó khän, to diêu
kin cho các d%r an day nhanh tuen d thirc hun, khân trung dua vào san xuât kinh
doanh.
2.2. Phát triên van hóa, xâ h5i
- Tang cueing bâo tn và phathuy các giá trj van boa, ljch sir và truyen thông
tot dp cüa con ngueii, vüng dat CO do Hoa Lu, tao nén tang vüng chäc xây drng
Ninh BInh phát triên nhanh và ben vUng. Nâng cao chat 1ung, hiu qua cüa hoat
dng van boa dáp eing nhu câu huOng thy van boa, ngh thut nâng cao deii sOng
tinh than cüa nhân dan gän vOi vic thcrc hin nép song van hóa van mirth cci sO,
tao 1p mOi trueing van boa trong sach, lành manh, tiên bO va thirc hin hiu qua
phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg deii sOng van boa". Cài thin hiu qua
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hoat dng cüa cac thit ch van hóa ca sâ, giü gIn và phát buy giá trj các loai hInh
ngh thut truyên thông. Phát triên sâu rng the diic, the thao cho mi ngui, gop
phân nâng cao tam voc, the chat, s1rc khóe nhân dan. Cüng c& phát trin th thao
thành tIch cao và the thao chuyên nghip, dim the thao Ninh BInh dat vj trI cao
trong khu virc dông bang song Hng, khng djnh vj th th thao Ninh BInh trén
toàn quOc.
- Phát triên thj tru?mg lao dng 1mb hoat, dng b, hiu qua vâi cht luçmg
nguOn nhân lirc dáp rng yêu câu phát triên và näng lirc canh tranh cüa nn kinh t;
nâng cao hiu qua cong tác dy nghê, giãi quyêt vic lam, chü tr9ng dào tao nguôn
nhân krc chat hxgng cao, nhât là các ngành nghê müi nh9n, có tiêm näng phát triên
cUa tinh. Tiêp tiic thirc hin dOng b, có hiu qua các chInh sách dam bào an sinh
xa hi, thixc hin kjp thi chê d chInh sách dOi vói ngui có cOng, ngithi nghèo và
ngui có hoàn cánh khó khàn, quan tam bào v chäm soc tré em, thüc day bInh
dang gith và vi sr tiên b cüa phii ntr, phOng, chông t nn xà hi, gop phân thirc
hin miic tiêu phát triên nhanh và ben vng; các chInh sách ho tr ngui dan,
doanh nghip gp khó khän do ánh hiRing cüa dai djch Covid-19 theo quy djnh.
- Tip titc hoàn thin h thng y t theo hung cOng bang, cht luçing, hiu
qua; xây dirng di ngü can b y té có y dic, có näng lirc chuyên mon vrng yang.
Bào dam mci ngiRii dan duçic hu&ng các djch vu chäm soc sue khOe ban dâu, ma
rOng tiêp can va sir dung dich vu y tê co chat hiang, nguai dan duic sOng trong
cong dông an toàn, phát triên Ca V the chat và tinhthân; giàm t' l mac bnh tat,
nâng cao the lrc, tang tuôi th9 Va chat hiqng cuc sOng. Tiêp tic thçrc hin có hiu
qua Chirng trInh phOng chông djch Covid-19, kiên quyêt không duqc lolà, chü
quan, mat cãnh giác; chü dng, linh hoat và triên khai an toàn, hiu qua kê hoach
tiêm väc xin Covid-19.
- Tip t%ic di mai can bàn, toàn din giáo dic và dào tao, tao chuyn bin
manh me ye chat lung, hiu qua giáo diic dào tao; thrc hin hiu qua Chixang
trInh giáo dic phO thông 2018, nhât là dôivai lap 3, lap 7 Va lap 10. Tang ciRing
dâu tu xay dirng truOng hc dat chuân quOc gia; tiêp tçic dâu tu xây dirng kiên cO
boa truang lap theo hiRing hin dai và chuân hóa; thrc hin tot chU truo'ng xã hi
boa, tang ciRing nguOn hrc dâu tu phát trien giáo diic và dào tao; day manh chuyên
dOi sO gàn vâi dOi mâi phuong pháp day hc và quàn l giáo diic.
- Tip tçic trin khai thirc hin tat vic quán l các d tài, dir an, chuong trInh
khoa hc và cOng ngh; ho trg các tO chuc, cá nhân nhât là doanh nghip dâu tu
nghiên c1ru, phát trien, chuyên giao cOng ngh, ung diing tien b khoa hc và cOng
ngh vào san xuât kinh doanh; uu tiên phát triên, lrng diving cOng ngh cao, dc bit
là cOng ngh thông tin, cOng ngh sinh hc tao giOng cay, con có nàng suât, chat
luç'ng, liru giü và khai thác nguOn gen qu hiêm; tang cithng üng diing cOng ngh
xir 1 mOi truang, cOng ngh chê biên và bão quàn các san pham nông san. HO trV
bào v quyên sa hüu trI tue, xay dmg, quãn l và phát triên thuong hiu cho các
san pham chü lirc, các san phâm tiêm nang, the manh cüa dja phuong.
- Tp trung thirc hin có hiu qua các nhim v, giài pháp chuyn dai sa, phát
triên kinh te so, xa hi sO, xay drng chInh quyên din tr tren dja bàn tinh theo tinh
than Nghj quyet sO 01- NQ/TU ngày 20/4/2021 cüa Ban Chap hành Dâng b tinh.
Day manh cOng tác thông tin, tuyen truyên phO biên kjp thai các chü truong cüa
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Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuóc dn các tang lap nhân dan.
2.3. V chü d5ng á'ng phó vôi bién di khI hu, tang cwuing qudn 1j tài
nguyen và báo v môi trithng
Tang cuang cong tác quán l nhà nrn9c v tài nguyen và mOi truông, thanh
tra, kiêm tra xirl nghiêm vi phm ye bão v môi trung nhât là hot dng cUa các
cci sâ gay ô nhiêm môi trung, hoat dng khai thác khoáng san gän vói bão v môi
truYng; tang cu?mg trách nhim cüa các cap, các ngành, nhât là nguai dung dâu ye
quàn l dat dai, bào v môi truang, khai thác sir diing hiu qua tài nguyen khoáng
san. Nâng cao chat luçing, trách nhim trong thâm djnh môi trithng dôi vâi dir an
dâu tix mdi, thâm djnh nhu câu si:r diing dat, ho so thu hôi dat, giao dat, cho thuê
dat, cho phép chuyên muc dIch sir dung dat va thâm djnh giá dat; kiên quyêt thu
hôi dat dôi vâi các dir an triên khai chm tiên d, si dung dat sai miic dIch, vi
phm pháp lut ye dat dai. Hoàn thin Co chê, chInh sách ye tài nguyen và môi
trithng theo hu&ng nang cao chat luçmg phc vi ngui dan, doanh nghip, dc bit
cor ché chInh sách ye dat diai nhu quy djnh ye giá dat, ye thu tiic hành chInh trong
giao dat, cho thuê dat, chuyên mvc dIch sir diing dat, thu hôi dat... Bâo ton, phic
hôi vàphát triên ben vQng da dng sinh hçc. Chu dng rng phó có hiu qua vói
biên dôi khI hu, phông, chông và giâm nhç thiên tai.
2.4. V cãi cách hành chInh; giái quylt khiê1u ncli, t6 cáo; plthng, chéing
tham nhflng, lang phI
- Nâng cao cht luçing, hiu qua quail l, diu hành cüa các cp chInh quyn,
các co quan, don vj ye cãi each hành chInh; triên khai thrc hin tot Kê hoach cài
each hành chInh cüa tinh nàm 2023. Nâng cao vai trô, trách nhim cüa nguôri dirng
dâu trong vic trirc tiêp lãnh dao, chi dao, to chüc thirc hin cong tác cãi cách hành
chInh. Tiêp tic thrc hin tinh g9n b may, tinh giãn biên chê, dOi mai don vj sir
nghip cong lap, nâng cao muc d tçr chU chi thung xuyên cüa don vj s1r nghip
cong l.p theo huàng dan cüa ChInh phU và B, ngành, Trung uong, dam bão các
milc tiêu, nhim vi1 tai Nghj quyet sO 1 8-NQ/TW, Nghj quyêt so 19-NQ/TW cüa
Hi nghj Trung uong 6 (Khoá XII) và Kêt 1un 28-KLiTW ngày 2 1/02/2022 cüa B
ChInh trj. Kin toàn to chüc b may hành chInh tinh gçn, nâng cao nang lirc cüa di
ngQ can b, cOng chüc, viên chüc; tang cung kiêm tra, giám sat và tO chüc th%rc
hin that quán giüa các cap chInh quyên, chü dng xir l, giai quyêt cOng vic theo
chüc näng, thim vçi; t.p trung thao gi khó khän, diem nghên, can tth.
- Tip tuc rà soát, ct giãm thu tic hanh chIth, dy math thirc hin thU tiic
hành chIth trên môi truang din tU, tao diêu kin thun lgi cho nguai dan, tO chUc
và doanh nghip; Tiep tiic trien khai thrc hin hiu qua các yeu cau, nhim vit, giái
pháp nang cao chat lisçing hiu qua vic tiêp nhn, giai quyet, trã ket qua TTHC th1rc
hin tai Trung tam Phiic vi Hânh chInh cOng; trien khai có hiu quâDê an dôi mth
trong th'trc hin co chê mt cUa, mt cUa lien thông gän 'vai chuyên dOi so trong hoat
dng cung cap djch vii cOng trên dja bàn tinh.
- Dy mnh và nang cao hiu qua mô hInh cung cp djch vi cong trirc tuyn,
dc bit t.p trung trien khai 25 djch vi cOng trirc tuyên thiêt yêu, uu tiên tIch h?p,
chia sé dü lieu dan cu cUa Co sâ dft 1iu quOc gia ye dan cu vi COng Djch vii
cOng quOc gia theo thim yi duc giao tai Quyet djth so 06/QD-TTg ngày
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06/01/2022 cüa Thu tuâng ChInh phü, k& hçip hiu qua giüa hInh thirc lam vic
trirc tuyên và trirc tiêp; day manh dau tu ca sà ha tang cong ngh thông tin, chuyn
dôi so, tp trung triên khai kêt noi, lien thông, chia sé dü lieu dôi vâi ngành hâi
quan, thué, ngân hang, bào darn cat giâm quy trInh các buâc giài quyêt, thi gian
giãi quyêt thu t11c hành chInh dé ngu1i dan, doanh nghip không phâi di lai nhiu
lan, giãm chi phi.
- Tang cung thanh tra, kim tra, giài quy& khiu nai, t cáo cüa cong dan
ngay tr khi mói phát sinh và ngay tü ca s&, nhât là các vi vic khiêu nai, to cáo
ton d911g, phirc tap, kéo dài; nâng cao hiu qua cong tác phông, chông tham nhüng,
thirc hành tiêt kim, chông lang phi. Tiêp tic thçrc hin cong khai minh bach và
giâi trInh các hoat dng cüa ca quan, to chirc, dan vj, rà soát cong khai các thu tiic
hành chInh, triên khai h thông Cong djch vi cong (rnt ci:ra din tr) cüa tinh nhäm
tang ciRmg cong tác quàn 1 nhà nuóc, phông ngira tham nhüng.

2.5. V qu6c phàng, an ninh, cong Mc dEi ngoçzi; cdi cách twpháp; dan tc
Va ton giáo
- Xây dimg vüng chic nn quc phông toàn dan, th trtn an ninh nhân dan,
giü vüng an ninh chInh trj, chü dng närn chäc tInh hInh, kjp thai phát hin, dâu
tranh lam that bai mci am mini, hoat dông chông phá cUa các the lirc thu djch, phán
dng, bâo darn an ninh trên các linh virc. Duy tn nghiêm ché d trrc sn sang chiên
dâu theo quy dnh. Day manh cong tác dâu tranh phông, chông các l°ai ti pharn;
triên khai dông b các bin pháp dam bào trt tir an toàn giao thông, trt t%r cong
cong gän vâi v sinh môi trumg; giü vttng an ninh chinh trj, trt tr an toân xã hOi.
- Nâng cao hiu qua hoat dng di ngoi, chü dng và tich crc hi nhp quôc
tê; tiêp tiic ma rng và thüc day quan h hçp tác vai các dja phucing trong và ngoài
ni.râc, các tO chuc, ttp doàn kinh tê, tài chInh lan trong khu vlrc và the giâi. Dôi
mâi phuang thuc tuyên truyên, thông tin dôi ngoai nhàm quàng bá hInh ành Ninh
BInh den vâi ban be trong nithc, quOc tê và kiêu bào a nuâc ngoài.
- Tang cuang kiêrn tra, tao chuyn bin manh me và hiu qua t chic thi hành
pháp lut; nâng cao chat 1ung, hiu qua hoat dng hành chinh tu pháp và bô tr tu
pháp, thi hành an. Barn sat và thirc hin có hiu qua chInh sách dan tc, tOn giáo,
bao darn gän kêt hài hOa giüa phát triên kinh té vai xà hi; day math xóa dói, giàm
nghèo, thuc day phát triên kinh tê vUng dOng bào dan tOc thiêu sO.
3. Nhim vti xây diyng dir toán ngãn sách nhà nuoc nãm 2023
3.1. Di vói dir loan thu NSNNtrên dja bàn
Trên ca sâ dánh giá thirc hin näm 2022, dir toán thu NSNN nAm 2023 phài
duçic xây dimg theo quy djnh cüa Lu.t NSNN, Lut Quân l thué và các Lut ye
thuê, phi, l phi và các van bàn pháp lut có lien quan, din biên phçic hOi cua nên
kinh té, darn bao thu dung, thu dü các nguOn thu cUa NSNN, di dôi vai nuôi duO'ng
nguOn thu. Tp trung phân tich, dir báo tInh hInh kinh te, tài chInh the giói và trong
nuac dê dánh giá sat khà näng thic hin thu NSNN näm 2022, dir toán thu NSNN
näm 2023. TInh toán cii the các yeu to tang, giàm và djch chuyên nguôn thu do
thay dôi chInh sách pháp lust ye thu, rnin, giârn thuê, phi, l phi, gia han thai gian
np thuê, tién thuê dat và l trInh cat giàm thué d thirc hin các cam ket hi nhp
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kinh tê quOc tê. Tiêp tiic thirc hin quyêt lit các bin pháp cái each hành chInh,
hin dai hóa cong tác quãn l thu; tang cuông cong tác quãn 1, chng that thu,
nhât là chông that thu thué trong kinh doanh, chuyên nhuqng bat dng san; day
manh thanh tra, kiêm tra thuê, chông chuyên giá, gian 1n thuong mai, trôn thuê,
quàn 1 chtt ch giá tInh thuê; quãn 1 có hiu qua các ngun thu mth phát sinh tü
các giao djch thuong mti din tCr và kinh doanh trên nên tang so; quyêt 1it xi:r i
ng dung thuê và kiêm soát chat chêhoànthuê. Trên co s& d, phân dâu di,r toán
thu ni dja 11am 2023 (khong bao gôm tiên sü ding dat, thu xô so kiên thiêt, tiên
ban von nhà nrnc tti doanh nghip, cô tüc, igi nhutn sau thuê) trên dja bàn tang
bInh quan khoãng 7-9% so vói dánh giá uic thirc hin näm 2022 (sau khi 1oti trr
các yêu to tang, giàm thu do thay dôi chInh sach); d1r toán thu tir hoat dng xuât
nhp khâu näm 2023 phân dâu tang bInh quân khoáng 4-6% so vi dánh giá uâc
thixc hiên nàm 2022.
Toàn bôs thu sp xp iaj, xü l tài san cOng (trong do có nhà, dat), s thu tir
cho thuê quyên khai thác, chuyên nhugng có thai han quyên khai thác tài san kêt
câu ha tang và so thu tr khai thác qu dat, mt nuâc (sau khi trilt các chi phi có lien
quan) phâi duqc 1p di toán day dü và thrc hin np NSNN theo dung quy djnh
cüa pháp lut. Thu ttr chuyên dôi s hüu doanh nghip, don vj s1r nghip cong lap,
chuyên nhuçmg von nhà nuâc và chênh lch von chü sâ hUu lan han von diêu l
tai doanh nghip duçc tirc hin theo di'ing quy djnh tai Nghj djnh so 148/2021/NDCP ngày 3 1/12/2021 cüa ChInh phü ye quàn ltp, nguOn thu ti's chuyên nhuqng vOn
nhà nithc và chênh lch von chü sâ httu lan hon von diêu l ti doanh nghip.
3.2. Diii vói dr loan chi ngân sách djaphwong
Xây drng dir toán chi NSNN näm 2023 theo dung quy djnh cüa Lust NSNN
va các van bàn hithng dan; các quy djnh cüa pháp lut ye nguyen täc, tiêu chi, djnh
müc phân bô vOn chi thuang xuyên NSNN; dáp üng yêu câu cci câu lai ngân sách
theo Chucing trInh hành dng sO 15-CTr/TU ngày 28/8/2017 cüa Tinh üy ye triên
khai Nghj quyêt so 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 cUa B ChInh trj ye chü truang
giài pháp co câu lai nguôn ngân sách nba nuac, quan l ng cOng dê dam bão nén
tài chInh quOc gia an toàn, ben vüng, gän vâi vic triên khai chü trirong sap xêp lai
tO chüc b may, tinh giân biên chê, dâu mOi khu virc s1r nghip cOng 1p theo các
Nghj quyêt so 18-NQ/TW và Nghj quyêt sO 19-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uo'ng
6 (Khóa XII). Tp trung nguôn 1irc thirc hin cài cách chInh sách tiên hang, bào
hiêm xä hi theo các Nghj quyêt so 27-NQ/TW và Nghj quyêt so 28-NQ/TW cüa
Hi nghj Trung uang 7 (Khóa XII). Ifu tiên nâng cao nang lirc h thông y té, nhât
là y tê dir phông, y tê co sa a nhüng nai can thiêt, cap bach, tang cung nàng lirc
phông chOng djch bnh; thirc hin các giài pháp day manh thi,rc hin chuyên dOi sO,
phát triên nên kinh tê so, xã hi sO. Chü tr9ng cãi cách hành chinh theo huàng hin
dai, dOi mâi.
Quán trit nguyen tc cOng khai, minh bach và yêu cu thirc hin tit kim trit
dê, chông lang phi ngay tr khâu xác djnh nhirn vi, dam bâo vic thrc hin các
nhim v11 thông nhât ti's khâu 1p dci toán den triên khai phân bO, quân l, sir dung
NSNN. Các sa, ban, ngành, doân the cüa tinh và các huyn, thành phô chü dng rà
soát các chinh sách, nhirn vi,i trüng lap, sap xêp thu tir uu tiên các khoán chi thcic
hin theo müc d cap thiêt, quan tr9ng và khã nang triên khai trong nam 2023 dê
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hoàn thành các nhiêrn vi, chuong trinh, dir an, d an duc cp có thâm quyên phé
duyt trên ci si nguon NSNN duçic phân bô và các nguôn buy dng hçip pháp khác;
chi trInh cap có thâm quyên ban hành chInh sách, dê an, nhim vçi mâi khi th%rc sir
can thiêt và có nguôn dam báo; chU dng dr kiên day dü thu câu kinh phi thc hin
cac chInh sách, ché d, nhim vçi mâi dA duçc cap có thâm quyén quyêt djnh; không
bô tn dix toán chi cho các chInh sách chixa ban hành. Tiêp titc day mtnh sap xêp, cc
câu laj, tang cuing quãn 1, sir ding hiu qua nguôn thu tir c ph.n boa, thoái vn
tai doanh nghip nba nuóc. Trong do, luu mt so ni dung sau:
3.2.1. Clii dá'u twphát trin
- Chi d.0 tu phát trin ngun ngân sách nhà nithc (bao gm Ca ngun vn vay
ODA, von vin trg, nguôn thu xô so kiên thiêt, nguôn thu tiên sir diing dat) phâi phü
hçrp các miic tiêu, djnh huOng phát triên Ké hoach phát triên kinh tê - xa hi 5 näm
2021-2025; phiic v11 kê hoach dâu tu cong trung han giai doan 202 1-2025 duqc cap
co thâm quyên phê duyt; triên khai các thim vçi, d'r an thuc Chucmg trInh phiric
hôi và phát triên KTXH.
- Vic b tn vn tuân thu các quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng, Lu.t Ngân sach
nhà nuâc, Nghj quyêt so 93/2021/NQ-HDND ngày 27/9/2021 cüa HDND tinh ye
ban hành quy djIIh nguyen täc, tiêu chI và djth müc phân bô vOn dâu tu cong
nguôn ngân sách nhà nithc tith Ninh BInh giai doan 2021-2025; trong do, tp
trung can dôi cho các dir an dâu tu cci si ha tang phiic vçi kêt nOi vüng, lien vüng,
Co sirc lan toã, m rng không gian, tao du dja thüc day phát triên kinh tê - xã hi,
tao dt phá thu hut nguOn 1irc ngoài ngân sách nhà nithc. Bâo dam thu t%I uu tiên
bô tn von dé thanh toán nq d9ng xây drng cci bàn theo quy djnh cüaLut Dâu tu
công; Các khoán den han phái trá cüa ngân sách các cap; Bô trI dü von dê thu hOi
von üng trithc con lal phãi thu hôi; Bô trI dU vOn cho các dir an dã hoàn thành va
bàn giao dua vào sir diing truOc ngày 3 1/12/2022; Bô tn dü von cho dirán chuyên
tiêp phãi hoàn thành trong näm 2023 theo thai gian bô tn von; bô tn von dôi üng
cho dij an si:r diing von ODA và von vay uu dãi cOa các nhà tài trçl nithc ngoài, von
NSTW do B, ngành quãn 1 d.0 tu trén dja bàn tinh; Bô tn von cho các Cong
trInh chuyên tiêp theo tiên d duc phé duyt; Bô tn von cho thim vi chuân bj
dâu tu và khâi cong mOi mt so cOng trIth phic vii phát triên kinh tê xâ hi. DOi
vâi vOn nu&c ngoài, vic bô tn kê hoach phai phü hçp vi ni dung cUa Hip djnh,
cam kêt vOi nhà tài trçi, phü hçp vâi tiên d giài ngân cüa di,r an.
- K hoach du tu cong vn NSNN näm 2023 cho các thim vii, dir an phâi
phü hçip vâi khã näng thrc hin và giai ngan cüa trng dir an, bâo dam có the phân
bô, giao chi tiêt cho dir an truâc ngày 3 1/12/2022; khac phiic tInh trang chm phân
bo, giao ké hoach chi tiêt cho các thim vii, dr an.
- Can di dirt dim dam bâo thôi gian b trI vn cüa dir an theo quy djnh tai
Khoãn 2, Diêu 52 Lutt Dâu tix cong ngày 13/6/20 19 (dir an nhóm A không qua 6
nam, d? an nhóm B không qua 4 nàm, dir an nhóm C khOng qua 3 nàm).
- Di vth các nhim v1i, dr an thuc Chucing trInh phiic hi và phát trin
KTXH: dê xuât bO trI von cho các nhim v17i, dir an dä hoàn thin thu tiic dâu tu
thuc danh mvc dr an dã dugc Thu tung ChInh phu thông báo; müc vOn bô tn
cho d%r an theo khá näng giâi ngân và tiên d thirc hin dir an.
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3.2.2. Clii thzthngxuyên
a) Tiêp tiic trin khai Nghj quy& s 1 8-NQ/TW cüa Hi nghj Trung i.rclng 6
(Khóa XII) và Kêt 1un 28-KL/TW ngày 21/02/2022 cüa B ChInh trj ye tinh giãn
biên chê và co câu 1ui di ngü can b, cong chcrc, viên chcrc (Kêt 1un 28-KL/TW),
các co quail, don vj trit dé tiêt kim các khoãn chi thi.thng xuyên, d.c bit là chi
mua sam công, di cOng tác trong và ngoài nithc, sü diving xe ô tO cOng, to chüc hi
ngh, hôi thão, nghiên c1ru, khão sat, tiêt kim din, xäng, dâu,. . .trên co s do, ben
canh vic tiêp tic tiêt kim 10% chi thithng xuyên dê tto nguOn cãi cách tiên
luong theo quy djnh, th%rc hin tiêt kim them bInh quail 10% chi thu&ng xuyên
NSNN so vi dir toán nàm 2022 cOa các co quan quail i hành chInh nhà nurc
ngay tü khâu 1p di,r toan (tri'r các khoãn chi tiên luong, phii cap theo krong, các
khoàn chi có tInh chat luong, các khoân chi cho con ngi.thi theo chê d và các
khoãn chi dac thu không the cat giàm nhu dóng niêm lien, chi theo các hçip dông
cung üng hang hóa, djch viii dâ k kêt tü truâc và tiêp t11c thirc hin trong näm
2023) dê dành nguôn tang chi dau tu phát triên và các nhim viii cap bach khác
thuc trách thim chi cüa các cap ngân sách theo phân cap.
b) Di,r toán chi hoat dng nàm 2023 ngun NSNIN cüa các don vj sr nghip
cong 1p xây dçrng trên Co S các miic tiêu ye dôi mth dcm vi sir nghip cOng 1p
theo Nghj quyêt sO 1 9-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uong 6 (Khóa XII), Nghj quyet
so 01/2021/UBTVQH15, Nghj djnh sO 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021cüa ChInh
phü quy djnh ye co ché tir chU cUa các don vj sir nghip cOng 1p và Nghj quyêt so
1 13/2021/NQ-HDND ngày 10/12/2021 cüa HDND tinh ye vic ban hành Quy
djnh djnh müc phãn bô dir toán Chi thung xuyên ngân sách dja phiiong tinh Ninh
BInh näm 2022.
c) Dir toán chi mua sm, bào duOng, sira chüa tài san phài can cir quy djnh y
tieu chuân, djnh mi'rc và ché d quàn l, sir diing tài san cOng hin hành; kinh phI
sra chüa, bào trI co sâ vt chat theo quy djnh. Không bO tn chi thu?mg xuyên dôi
vâi các nhiêm vii cài tao, nâng cap, m& rng cac dir an dâ dâu tu xây dirng theo
quy djnh tai diem a khoân 1 Dieu 6 Luat Dâu tis cOng và các van bàn huóng dan,
tru li'nh VTC quOc phông, an nirih thrc hin theo Nghj djnh so 01/2020/ND-CP
ngày 14/5/2020 sua dOi, b sung Nghj djnh sO 165/2016/ND-CP ngày 24/12/2016
quy djnh ye quàn 1, sir d%lng NSNN dOi yâi mt sO hot dng thuc linh yixc quôc
phông, an ninh.
d) cac co quail, don yj thtrc hin tng hçp vào dci toán ngân sách cac nhim viii
chi thung xuyên lien quan tth x1r l tài san cong. sap xep, x1r l nhà dat, chuyên dôi
si hü'u doanh nghip, don vi si,r nghip cOng ltp theo quy djnh (neu co).
d) Di yâj cc nhim v1i chi thirc hin các chuong trInh miic tieu quc gia:
Tren co s& phe duyt cüa cap có tham quyen và yän bàn hung dan cüa co quan
chuc näng, khà nàng trien khai thiic hin näm 2022, dir kien l trInh thçrc hin trong
cà giai doan2021-2025, các co quan, don vj ducic giao chü quãn các chuong trInh
mlic tieu quôc gia xây drng dir toán chi ngân sách näm 2023 cüa tfrng chuong trInh,
dam bào phü hqp vói khã näng can dOi NSNN nàm 2023 và tuan thu các quy djnh
cüa pháp 1ut ye NSNN.
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e) Lp d? toán tao ngun cái each tién luong
Nm 2023, cac ca quan, dan vj, UBND các huyn, thành ph tip tçic thçrc hin
chinh sách tao nguôn cãi cách tiên krcing kêt hçip trit dê tiêt kim chi gn vOi sap xêp
'ai to chirc b may, tinh giãn biên chê, nâng cao mtrc d tçr chü tài chInh cüa các dan vj
sir nghip cong 1p theo quy djnh tai Nghj quyêt so 27-NQiTW cüa HOi ngh Trung
uang 7 (Khóa XII) và Nghj dnh so 60/202 1/ND-CP cüa ChInh phü.
g) Dr toán chi ngân sách huyn, thành phô
- Can cir vào djnh mirc chi can di ngân sách dja phuang tInh theo djnh müc
phân bô chi thung xuyên nm 2022; tr 1 phân tram (%) diêu tiêt nguôn thu phân
chia giüa các cap chInh quyên dja phisang theo Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan
tinh và so trç cap bô sung can dôi, bô sung có mic tiêu hr ngân sách cap tinh cho
ngân sách huyn, thành phô dê xác dnh nguôn ngân sách các huyn, thành phô.
Trong pham vi nguOn thu ngãn sách huyn, thành phô duçc xác djnh, xây d%rng dir
toán chi ngân sách huyn, thành phô cii the dôi vi hmg 11'nh vrc chi, uu tiên bô trI chi
ngân sách cho mt so lTnh vvc quan tr9ng theo các Nghj quyêt cüa Dãng, Quôc hi.
- Ngoài vic bào dam các yêu cu trên, vic xây dimg dir toán chi ngân sách
huyn, thành phô näm 2023 cônphài dam bâo các yêu câu sau: Can cr djnh huàng
miic tiêu cüa KO hoach phat triên kinh té - xã hi 5 nAm 2021-2025 và miic tiêu,
nhim v1i phát triên kinh tê - xâ hi nàm 2023; các ché dO, chInh sách do Trung
uang, dja phucrng ban hânh theo thâm quyên dé xây dirng dir toán chi ngân sách
dja phuong, chi tiêt tüng lTnh vçrc chi theo quy dnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc
näm 2015 và các van bàn huâng dan.
h) Di vói vic xây dirng k hoach vay và trâ nç (cã gc và lãi): Thirc hin
theo diing quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc nàm 2015 và các van bàn htthng
dan. Thirc hiên dánh giá day dü tàc dng cüa nq ngân sách dja phuong, nhu câu
huy dng von cho dâu tu phát triên và khà nang trà nç trong trung han cüa ngân
sách dja phuong trithc khi dé xuât, quyêt djnh cac khoàn vay mdi. Dôi vi cac dir
an QDA và vay uu dãi, chU dng phôi hçp váfi các BO, ngành hoàn thin các thu
tçic, k két, bô sung vào ke hoach trung han theo quy djnh, dê lam ca s& bô trI von
trong dir toan nàm 2023; di,r kiên khâ nang giãi ngân cüa tüng khoân vay dê xây
d%rng kê hoach vay nç và bOi chi ngân sách dja phucing cho phü hçip.
i) V chi NSNN cho các nhim vi theo Lut quãn 1, sfr diing vn nhà nithc
dâu tix vao san xuât, kinh doanh tai doanh nghip: thirc hin theo quy djnh tai Nghj
djnh so 148/2021/ND-CP ngày 3 1/12/2021 cüa ChInh phü ye quàn 1 sü dicing
nguôn thu hr chuyên dOi sâ hüu doanh nghip, don vj sir nghip cOng lip, nguôn
thu hr chuyên nhuçmg von nhà nuó'c và chênh 1ch vOn chü su h1u ion han von
diêu 1 t?i doanh nghip.
3.3. Xây drng k ho,ch tài chmnh - NSNN 03 nám 2023 - 2025
Trén co sO các van kin Dai hOi dai biu toàn quc 1n thO XIII cüa Dâng,
Nghj quyêt Dai hOi dai biéu Dàng bO tinh lan thu XXII, nhim kS' 2020-2025; Các
Nghj quyêt so i 8-NQ/TW, 1 9-NQ/TW, 27-NQ/TW, 28-NQ/TW cüa HOi nghj
Trung ucrng 6,7 (khóa XII) ye tinh gçrn bO may, tinh gián biên chê, dôi mOi các don
vj sir nghip cOng lip, cãi cach tiên krang, bão hiêm xã hOi và cac Chuong trmnh,
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K hoch cüa Tinh üy, UBND tinh v vic trin khai thrc hin các Nghj quyêt nêu
trên; Can cir quy djnh cüa Lut NSNN và các van bàn huâng dn cUng vth vic cp
nht, dánh giá két qua thirc hin kê hoch tài chInh - NSNN 03 11am 2022 - 2024,
các ca quan, dan vj dir toán cap I i cap tinh thirc hin ltp kê hoach
tài chinh - NSNN 03 näm 2023 - 2025 thuc phm vi quail 1 gui S Tài chInh,
S Kê hoch và Dâu tu dê tong hçip theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc
näm 2015 và các van bàn huóng dan. Ni dung triên khai, thai gian gl'ri Kê hoch
tài chInh — ngân sách nhà nuâc 03 näm ye S Tài chInh, Sâ Ké hoach và Dâu tu
theo quy djnh.
ifi. PHAN CONG THTJ'C IllN VA HEN DQ XAY DI)NG ICE HOACH
1. Phân cong thrc hin
a) Si K hoach và Du tu
- Hixâng dan, don d& cac Sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph
dirng kê hoach phát triên kinh tê xã hi và ké hoach dâu tu cOng näm 2023.

xay

- Chü trI tng hçip, xây dirng K hoach phát trin kinh t - xã hi và K hoach
dâu tu cong näm 2023 theo quy djnh.
b) Si Tài chInh
- Hithng dan, don dc các Si, ban, ngành, doàn th và UBNID các huyn,
thành phô dánh giá tInh hInh thirc hin dr toán thu, chi ngân sách nhà nrn9c näm
2022, 1p dr toán ngân sách nhà nuâc nàm 2023.
- Chü trI, phi hçip vâi các dan vj lien quan lam vic vâi các S, ban, ngành,
doàn the và UBND các huyn, thành phô ye dci toán ngân sách nhà nuc 11am 2023.
- ChU trI, phi hçip vâi Sâ K hoach và Du tu, các ca quan lien quan xây
dirng và tong hçip dir toán ngân sách nhà nuó'c nàm 2023 báo cáo UBND tinh theo
quy djnh.
- Chü trI, phi hçp vâi Sâ K hoach và Du tu và các cci quan lien quan xây
dirng và tong hçip báo cáo kê hotch tài chinh - NSNN 03 nàm 2023 - 2025, trInh
UBND tinh.
b) SâNivii
ChU trI, phi hçip vi các co quan, dan vj có lien quan tham muu UBND tinh
xây dmg kê hoch biên ché cong chuc, so 1ung ngui lam vic trong các dan vj
sir nghip cOng 1p hang näm báo cáo BO Ni vi theo quy djnh; trInh HDND tinh
quyêt djnh biên ché cOng chuc trong ca quan cüa HDND, UBNID, dan vj sir nghip
cOng 1p cüa UBND các cap trén dja bàn tinh và phê duyt tong so luçing ngui
lam vic trong dan vj sr nghip cOng 1p thuc phm vi quàn 1 cüa tinh.
c) Các S, ban, ngành, ca quan Dàng, doàn th thuc tinh, các huyn, thành
phO, dan vj, to chuc su dung kinh phi nhà nuóc
dmg K hoch phát trin kinh t - xã hi và di,r toán ngân sách nhà nithc
näm 2023; kê hoch dâu tu, kê hoch von sr nghip nam 2023 thuc linh vrc, dja
bàn mInh quãn 1 dung theo tiên d quy djnh, dam bão chat luqng, gui s Ké
hoch và Dau tu, Si Tài chInh tOng hqp, thâm djnh, báo cáo UBND tinh.
xay
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2) Ye tién d xây dirng k hoch
a) Giao S K hoach và Du tu, Si Tâi chInh can dr ni dung Khung hirrng
dan cüaB Kê hotch và Dâu tu, B Tài chInh xây dirng khung huàng dan Ké hoach
phát triên kinh tê xa hi, dâu tu cong và dir toán ngân sách nhà nuóc näm 2023 cho
cad S&, ban, ngành, doàn the, các huyn, thành phô.
b) Can cü Khung hithng dn K hoch phát trin kinh t - xä hi, k hoach
dâu cong näm 2023, các s, ban, ngành, doãn the, UBND các huyn, thânh phô
triên khai dánh giá tInh hInh thirc hin Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi näm
2022 vá xay dirng Ké hoach phát triên kinh té - xã hi, kê hoach dâu tu cOng näm
2023 thuc ngành, linh v1rc và dja phucing phü hçp vOi djnh huâng phát triên cüa
tinh, gi:ri ye Sâ Kê hoich và Dâu tu truóc ngày 05/8/2022.
c) Si K hoich và Du tu, Sy Tài chInh tng hcp, xây dirng K hoch phát
triên kinh tê - xä hi, kê hoch dâu tu cong näm 2023 báo cáo UBND tinh trithc
ngày 08/8/2022; UBND tinh xem xét, báo cáo B Kê hoich và Dâu tu, B Tái
chInh dam bâo tiên do yêu câu.
d) Trên cci sà tip thu kin cüa B K hoich và Du tu, B Tài chInh và chi
tiêu, nhiém vi, dinh mud phân bô ké hoach 11am 2023 duçic Thu tithng ChInh phü
giao; S Kê hoach và Dâu tu, Sâ Tái chInh chju trách nhim hoàn thin Kê hoach
phát triên kinh tê - xã hi nàm 2023, Kê hoach dâu tu cOng näm 2023; Di,r toán ngân
sách näm 2023 dê UBND tinh xem xét trInh HDND tinh vào k h9p cuOi näm.
e) Thirc hin chi dao cüa Thu tuó'ng ChInh phñ, UBND tinh sê giao k hoach
11am 2023 dam báo dung tiên d theo quy djnh cüa Lust Ngân sách.
UBNID tinh yêu cu Giám dc các Si, Thu trurng các Ban, ngành, doàn th
cüa tinh, ChU tjch UBND các huyn, thành phô nghiêm tue thirc hin Chi thj nay
dê vic xây d1rng kê hoach dam bâo tiên
Noinhân:
- Thii?mg trirc Tinh Uy;
- Thu&ng trirc HDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các d/c thành viên UBND tInh;
- Các S, ngành, doàn the cüa tinE;
- UBND các huyn, thành phô;
-CácVP,TT;
- Liru: VT, VP2, VP5.
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