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 ..KInh.gri: 
1 U U7 2819 - Các B, Ca quan ngang BO,  ca quan thuc ChInh phii và các 

   

ca quan khác ö' Trung uang; 
- Uy ban nhân dan cac tinh, thành phô trçrc thuc Trung ucing; 
- Ngân hang Phát triên Vit Nam, Ngân hang ChInh sách xã 
hi, Ngân hang Hcip tác xa, Ngân hang Nông nghip và Phát 
triên nông thôn, Ngân hang thuong mi cô phân Cong Thucmg 
Vit Nam, Ngân hang thuang mi Co phân Dâu tu và Phát 
triên Viêt Nam; 
- Các tp doàn kinh tê, tong cong ty Nhà nuc. 

Thrc hin Chi thj so 16/CT-TTg ngày 5 tháng 6 nãm 2019 c1ia Thu tuó'ng 
ChInh phü ye vic xây dçrng Kê hoch phát trin kinh t - xã heii  và Di,r toán 
ngân sách nba nuc näm 2020, B K hoich và Du tu gi:ri các b, ca quan 
ngang b, ca quan trirc thuc Chinh phü, Uy ban nhân dan các tinh, thành ph 
trirc thuc Trung uang, các tp doàn kinh t, tng cong ty nhà nuOc, các Ca 

quan, dan vj (dui day gçi tt là b, ngành trung uong và dja phuo'ng) Khung 
hu&ng dn xây drng K hoch phát trin kinh t - xã hi và Du tu cOng nàm 
2020 nhu sau: 

A. T!NH H!NH THVC HIN ICE HOiCH PHAT TRIEN KJNH TE - xA HQI 
NAM 2019 VA IMJ' MEN KE HOCH PHAT TRIEN KINH TE - xA 1191 NAM 2020 

Các b, ngành trung uang và dja phuo'ng can cilr vào Chi thj s 1 6/CT-TTg 
ngây 25 tháng 6 näm 2019 ci:ia Thu tuàng ChInh phü v vic xây drng K hoch 
phát trin kinh th - xA hi và Di,r toán ngân sách nhà nuâc näm 2020 và Khung 
huóng dn kê hoch nay, xây drng K hoch phát trin kinh t - xä hi nàm 
2020, trong do luu báo cáo dy dü mt s ni dung duii day: 

1. V tInh hInh thc hin K hoch phát triên kinh t - xã hi nãrn 2019 

Dánh giá và uic tInh hInh thirc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi 
näm 2019 cüa ngành, dja phuang, bao gm: tInh hInh triên khai thirc hin k 
hoch; các kt qua dt ducic; tn ti và khO khän trong vic thirc hin k hoch, 
c.p nht tInh hInh dn thii dim báo cáo; phân tich nguyen nhân cüa các tn ti, 
hn ch; d xut các giãi pháp thirc hin trong nhUng tháng cOn 1i vâ uâc cã 
närn 2019. 



Trong do, dt nghi các bô, ngành trung uong báo cáo tlnh hmnh thirc hin 6 
tháng và cp nhât tInh hInh dn thai dim báo cáo, inrc th'rc hin cá nàm di véd 
các chi tiêu K hoch phát trin kinh t - xã hi nàm 2019 di.rçc Quc hi thông 
qua ti Ngh quyt s 69/2018/QH14. 

TT Chi tiêu 
Uo'e thu'c 
hiên 

2018 

Näm 2019 

Mc tiêu 
Quôc hôi 

giao 

Til 6 tháng 
dâu näm UO'c TH cã 

nam 

I Tc d tang tng san phm trong rnràc (GDP) 7,08 6,6-6,8 

2 Tôc do tang chi s iã tiëu dung hmnh quân 
(CPI) 

-, 
i,54 Khoang 4 

Tong vn du tix phát trin toán xA hi so 
GD? 

3fl 34 

4 
T lê khu cong nghip, khu chë xuât dang 
hoot dng cO he thông xü 1 nuóc thai tp 
trung dat  tiêu chuân môi trisOng 

88 89 

5 T' I che phO rmg 4 1,65 4 1,85 

6 Ttc d tang tng kim ngach  xut khOu 13,3 7-8 

T' 1 nhp siau so vOi tng kim ngch xut 
khau 

Xut SjU 

2,8% 
0 DuOi 30/  — 

8 
s giu&ng bnh trën 1 van  dan (khOng tinh 
giu&ng tram y té xâ) 6 - ' - 

9 T' 1 dan s tham gia bão hiëm y tê 87,7 88,1 

10 

Mrc giám t Iê ha nghèo theo chuân ngheo 
tiêpcndachiéu 
- Trong 06: Giãm t I hi nghèo tai  cãc huyn 
nghèo 

1 35 ' 1-1 5 

4 

11 T' 1 tht nghip 0 khu vuc thành thi 3,1 D.rOi 4% 

12 

T 1 lao dng qua dào tao 

- Trong do: T' 1 lao dng qua dào tao  tir 3 
tháng trO len cO chOng chi cong nhn két qua 
dào tao 

58,6 

23-23,5 

60-62 

24-24,5 

2. D? kin Kê hoch phát triên kinh tê - xã hi nãm 2020 

Trén cci s kêt qua dánh giá tInh hInh thirc hin k hoch phát triên kinh t 
- xã hôi nàm 2019 nêu trên, can cü muc tiêu, nhim vi1 chü yêu cüa k hoch 
phát trin kinh t - xã hi nàm 2020 ti Chi tN s 16/CT-TTg ngây 25 tháng 6 
nam 2019 cüa Thii tithng ChInh phü, các b, ngânh trung uong và da phuo'ng 
xay di:rng miic tiêu phát trin, các chi tiêu chü yu, các can dôi iOn, các nhim vii 
và djnh hi.thng phát trin, giái pháp thrc hiên cüa trng nganh, dja phuong trong 
näm k hoach nãm 2020. 

Dôi vOi các chi tiêu xay dijng k hoch phát trin kinh t - xà hi nãm 2020 
phái phi1i hcip vOi h thng chi tiêu k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 nãm 
20 16-2020, trong do lixu 2  chi dua ra các chi tiêu chü yu, cO phuong pháp tInh 
toán rö rang, cO khâ nàng thu thp ducic, phii hçrp vOi djnh huOng phát triên kinh 
t - xã hi 5 nãm 20 16-2020 cüa ngành, dja phuong và quéc gia. 
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Thirc hin Nghi, djnh so 45/2017/ND-CP ngày 21 tháng 4 näm 2017 cüa 
ChInh phü ye quy djnh chi tiêt vic 1p  kê hoch tài chInh 05 nãm và kê hoach 
tài chInh - ngân sách nhà nrnfc 03 näm, B Tâi chinh së có hu&ng dan ciii th v 
xay dirng và tng hçp k hoach tài chInh - ngân sách nhà nrnc 03 nàm 2020-
2022 các ngành, các cap. Các b, ngành trung uo'ng và dja phucmg xác dinh các 
chi tiêu kinh t - xâ hi chü yêu trong thai gian 03 nàm 2020-2022 gfri B Tài 
chinh, Bô Kê hoch và Dâu tu dê lam can cü xây drng k hoch tài chInh - ngân 
sách nhà mIc 03 näm 2020-2022 cp quc gia. 

3. To chirc thuc hiên 

Can cir Chi thj s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nàm 2019 cüa Thñ tuóng 
ChInh phü ye xây dirng Kê hoch phát trin kinh t - xã hi và dr toán ngân 
sách nhà nuc nAm 2020 'ià các hung dn t?i  van bàn nay, B tru&ng, Thu 
trithng co quan ngang b và co' quan khác a Trung uorig, Chü tjch Uy ban nhân 
dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung lrnng, ChU tjch Hi dng thành viên 
các tp doàn kinh tê, tong cong ty nhà nuóc to chirc trin khai dánh giá TInh 
hInh thc hin Kê hoch phát trin kinh t - xã hi närn 2019 và d kin K 
hoach phát triên kinh té - xã hi näm 2020 gui Bô Ké hoach  và Du tu, Bi Tài 
chInh truic ngày 31 tháng 7 nãm 2019. 

Kern theo ni dung báo cáo ye tInh hinh thirc hin k hoich phát trin kinh 
t - xã hi nàm 2019; dçr kin k hoach phát trin kinh t - xã hôi nãm 2020 và 
các chi tiêu kinh tê - xã hi chü yêu trong thai gian 03 nãm2020-2022, dê nghj 
các b, ngành trung u'cYng và dja phucrng báo cáo dy dü các sO lieu cüa ngành, 
dja phuo'ng. 

(Clii tié't nç51 dung hu'&ng dJn dánh giá tInh hInh thtc hin Kè hoich phát 
trié'n kinh té' - xâ h3i nám 2019 và 4r kiln Kl hoach phát thIn kinh té' - xd h5i 
nàrn 2020 tai Phu luc s 1 và Phu luc so' 2 dInh kern) 

B. L1LP KE HOiCH DAU TU' CONG NAM 2020 

Can cü các quy djnh cUa Lu.t Du tu cOng, LuQit Ngân sách nhà nuâc 
(NSNN), các Nghj djnh cüa ChInh phü huóng dn thi hành Lut Du tu cOng và 
Lut NSNN, Nghj quyt so 26/2016/QH14 cüa Quôc hi ye Kê hoach  dâu tu 
cOng trung han  5 nãm giai doan  2016-2020, Nghj quyt s 71/2018/QH14 cüa 
Quêc hi v diu chinh K hoach  du tu cOng trung han  giai doan 20 16-2020, 
Quyt dinh s 63/2018/QD-TTg ngày 12 tháng 01 näm 2018 v phê duyt d an 
co' cu lai du tu cOng giai doan 2017-2020 và djnh huang dn nàm 2025, Chi 
thi s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 näm 2019 cüa Thu tuO'ng Chinh phü ye xây 
dirng K hoach phát trin kinh t - xã hi và Dir toán ngân sách nba nuóc nãm 
2020, d nghi các bô, ngành và dja phuo'ng triên khai vic dánh giá tInh hInh 
thuc hién k hoach du tu cOng näm 2019 và 1p kê hoach dâu tu cOng näm 
2020 theo các ni dung duai day: 



I. CAN Cur DANH GIA T1NH H!NH THçC HIN KE HOJCH BAU TI]' CONG 
NAM 2019 

1. Các Nghi quy& cña Dáng, Quc hi, HOi  dng nhân dan v k hoch du 
tu công: Ngh quyêt s 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 nãm 2016 cüa B Chinh trj ye 
CO' CâU lai NSNN, quân 1 n cong bão dam nn tâi chInh quc gia an toàn, bn 
vthig (Nghj quyêt sO 07-NQ/TW); các Nghj quyêt ca QUC hi: s 
142/2016/QHI3 ye Kê hoach phát triên kinh tê - xã h)i 5 näm 20 16-2020 (Nghj 
quyêt so 142/2016/QH13), so 25/2016/QH14 ye Kê hoach  tài chrnh 5 näm quOc gia 
giai doan  2016-2020 Nghj quyt s 25/2016/QH14), s 26/2016/QH14 v K 
hoach dâu tu cOng trung han  giai don 20 16-2020 (Nghj quyêt so 26/2016/QH14), 
so 71/2018/QH14 ye diêu chinh Ké hoch dâu tu cong trung han  giai  doan  2016-
2Q20, so 70/2019/QH14 ye Dir toán NSNN nãm 2019 và so 73/2018/QH14 ngày 
ye Phân b ngân sách Trung uo'ng (NSTW) näm 2019 và các Nghj quyêt cüa Hi 
dông nhân dan các cap ye kê hoach  dâu tu cOng trung han  giai  do?n  20 16-2020 vâ 
du toán ngân sách dja phuGng (NSDP), phân b NSDP näm 2019. 

2. Các Quyêt djnh cüa Thu tuóng ChInh phü v giao k hoach  vâ diu chinh 
(nu cO) k hoach du tu cong trung han  giai doan 2016-2020 và nàm 2019. 

3. Các van ban chi dao  diu hânh cua ChInh phü, Thu tithng ChInh phü 
trin khai k hoach  dâu tu cOng närn 2019. 

II. DANH GIA T1NH H1NH THIJC HhIN KE HOJCH DAU TU' CONG NAM 2019 

Các b, ngành và dja phuGng dánh giá tInh hmnh thirc hin k hoach  d.0 tu 
cOng närn 2019 gôrn các ni dung sau: 

1. TInh hInh thrc hin vâ giái ngân k hoach du tu' cOng 6 tháng dâu nãm và 
ithc thirc hin cá nãm 2019 theo tü'ng nguôn von: von ngân sách nhà nuc (bao 
gôm vn trái phiêu ChInh phü), vn trái phiCu chinh quyên dja phucTng vâ các 
khoán von vay khác cüa ngân sách dja phuang d du tu, vn ho trçi phát trin 
chInh thirc (ODA) và vay uu dãi cüa các nhâ tâi trçy nuc ngoài, vn tin diing du 
tu phát trin cüa Nba nu'ó'c, yn t'r ngun thu d 'a  cho dâu tu' nhung chua dua 
vâo can di ngân sách nba nuc; tInh hInh thirc hin các dir an dâu tu tr ngun 
tin ban tài san trCn dt và chuyn nhuo'ng quyn sir dung dat. Các b: Y tê, Quôc 
phông yâ üy ban nhân dan Thành ph H ChI Minh háo cáo tInh hnh thirc hin 
clau tu', xây dirng 05 bnh vin tuyn trung u'mg và tuyn cuOi dt ti Thãnh ph 
Ho Chi Minh tr nguOn rng Von Qu 1{ trcc sp x'p v Phát triên doanh nghip 
(chi tiCt tOng sO vOn du'çic ng tüQu, sO vOn dã giái ngân, sO vOn cia xvã Qu9 

nhung chua giái ngân, s chu'a xut Qu5), sO vOn bO trI tr du Loan chi dâu tu 
phát triCn cua NSTW các nàm 201 7-20i â vic triCn khai thro hiên; d xuát các 
kien ngh bao darn tien dp thi.jc hn cac dir an (neu co). Cac b9, ngann Va da 
phu'o'ng rà soát kC hoach  dâu tu' vOn trái phiCu ChInb phü cua tIxng dçr an, x3ng do 
lam rO k hoach  du tu trung han cia giao hoc diu chinh (nu co), s vOn cia giao 
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k hotch hang nãm cña tüng dr an, khà nãng giâi ngân cüa trng dir an trong giai 
don 2016-2020, so vOn cOn 1i chuyên sang giai don sau. 

2. TInh hInh huy dng các nguôn von cüa các thành phn kinh th khác phuc 

vii cho du tu' phát triên. 

3. Các kët qua dt du'çic, các khó khän, vuO'ng mc và nhüng tn ti, hn 
chê trong vic triên khai thirc hin kê hoich dâu tu cong näm 2019, trong do báo 
cáo rO nguyen nhân cüa các khO khán, vithng mac và nhUng tn t?i,  hn ch nay. 

4. Các kin nghj và giái pháp dê triên khai kê hoch dãu ttr cong trong 
nhUng tháng cuOi nám 2019. 

III. NGUYEN TAC CHUNG yE LP KE HOiCH DAU TU CONG NAM 2020 

Näm 2020 là nàm cuôi triên khai thuc hiên các muc tiêu cüa Chin lixac 
phát triên kinh tê - xã hi 10 nám 2011-2020, kê hoch phát trin kinh t - xa hôi 
05 nãm 2016-2020, kê hoch dâu tu cOng trung htn giai doan 2016-2020 và các 
chu'ang trInh mic tiêu quc gia, chuccng trInh miic tiêu giai domn2016-2020; là 
näm quyt djnh vic thirc hin thành cOng các mic tiêu phát triên kinh t - xã 
hi và ké hoch dâu tu cOng giai don 20 16-2020 dã dê ra cfja các cp có thrn 
quyên. 

1. Xác djnh rO miic tiéu, thir tir uu tiên trong k hoch du tu cong näm 
2020 phü hçTp vri kê hoch dâu tu cong trung hn giai don 20 16-2020 dã dugc 
Quc hi thông qua và khà nAng can dôi các ngun von dâu tu' näm 2020, trong 
do b trI dü k hoch du tu vn ngân sách nhà nuc nàm 2020 d: thanh toán 
ng xay dirng Ca bàn cOn 1i chua thanh toán, vn cho 02 chuo'ng trInh mic tiêu 
quc gia, vn cho các dir an hoân thành dua vào sfx dimg trong näm 2020; uu 
tiên b trI vn thu hi vn lrng truc, du tu cho các chucing trInh mic tiêu dâ 
dugc phê duyt nh&m hi.thng den mitc tiêu giârn nghèo, tio vic lam, phát trin 
nông nghip, nông thOn, các vüng min nilli, vIng dng bào dan tc, yang bj ánl-i 
hu&ng nng nê cüa thiên tai; các dir an, cOng trinh y t, giáo diic, các di.r an phát 
trin h tng tr9ng dim to s1rc lan tOa và kt ni phát trin; các dir an quôc 
phông - an ninh, bào v chü quyn bin dào; khOng b trI vn cho các dr an 
chua dáp 1mg diu kin theo quy dinh, khOng cO khá näng giâi ngân trong nàm 
2020. Vic b trI vOn nuic ngoài phài phi hçp vi tién d giài ngân tlr nhà tài 
trc vâ tiên d thrc hiên d an, bO trI dli vOn cho các dr an kêt thuic Hip djnh 
vay trong nãm 2020. Viêc quán 1, sIr dimg 10% dir phOng kê hoch dâu tu cong 
trung hn giai dotn 20 16-2020 theo diling Nghj quyt cüa Quc hi. 

2. Vic xây dirng k hoch dâu tu' cOng nàm 2020 phâi th'.rc hin theo các 
quy dnh cIra Lut Du tu công, Lut NSNN, các Nghj djnh hithng dan và Chi 
thi s 1 6/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nàm 2019 cüa ThIr tuóng ChInh phü ye xây 
drng k hoch phát trin kinh té - xã hi và dir toán ngân sách nhà nuâc nãm 
2020. 
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IV. DU MEN KE IIOCH DAU TIX CONG NAM 2020 

Can cir tInh hinh thirc hin kê hotch du tu' cong 6 tháng du nàm Va uOc 

thuc hiën Ca nàm 201?, ké hoch du tu' cOng trung hn giai doin 2016-2020, 

khá nàng can dOi nguôn vOn trong k hotch nám 2020; khá näng thirc hin và 

giãi ngân cüa t&ng dci' an trong nãm 2020, dê nghj các bô, ngành và dia phuong: 

1. Dr kiên nhu câu và khã nãng can di các ngun vn du tu k hoach 
nàm 2020 

a) DLr kiên nhu cãu k ho?ch du tu cOng näm 2020 cUa b, ngành và dja 
phuo'ng theo tirng ngun van. 

b) Du kin khã näng huy dng các nguôn von dâu tu cüa các thânh phn 
kinh t khác ngoài ngun vn du tu cOng. 

c) Các thun igi vâ các khó khän, vu'O'ng mc trong vic can di vã huy 
dng các ngun von dâu tu trong näm 2020 d thirc hin các muc tiêu, nhiêrn vu 

cüa ké hotch phát triên kinh tê - xã hi nãrn 2020. 

d) Các d xut, kin ngh và các giái pháp triên khai thirc hin k hoach dãu 

ttr cOng nãm 2020 cüa b, ngânh và dja phuo'ng. 

2. Lp k hoach du tu' vOn ngân sách nhà nrnc nãm 2020 

a) Nguyen tc b trI k hoich 

Vic 1p kê hoach dâu tu vn ngân sách nhà nuó'c nãm 2020 (bao gm vn 
trái phiu Chmnh phñ) theo các nguyen tc chung tai  mçic III nêu trên và các 
nguyen tc cii th dui day: 

(1) Vic 1p kê hotch dãu tu von ngân sách nba nuâc närn 2020 phâi phii 

hçp vO'i quy djnh caa Lu.t Dâu tu cOng, Lut NSNN, Nghj quyêt sO 

25/2016/QH14 cüa Quc hi ye KC hoach tâi chInh 5 närn quOc gia giai doan 
2016-2020, Nghj quyêt so 26/2016/QH14 cüa QuOc hi ye K hoach  dâu tu' 

cOng trung htn giai doan 2016-2020, Nghj quyt so 71/2018/QH14 cña QuOc 

hi v diêu chinh K hoach dâu tu' trung han  giai doan 20 16-202, Nghj quyt s 

1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 näm 2015 cña Uy ban thung v1j Quc 

hi vâ Quy& djnh sO 40/2015!QD-TTg ngày 14 tháng 9 närn 2015 cüa Thu 

tithng ChInE phü v nguyen tic, tiêu chI, djnh müc phãn bO vOn dâu tu vOn ngân 
sách nhà nuuc giai doan 2016-2020; phü hgp vi k hoach du tu cOng trung 

han 5 näm 20 16-2020 dã du'gc cp có thâm quyên giao kê hoach. 

Trong do luu : 

(1) Các b, ca quan trung uo'ng, các Co quan, don vj dja phuong Co dir an 
du tu dugc co quan có thm quyén cho phép sr dung nguOn thu tü sap xêp 'ai, 
th 1 nEâ, d.t thuôc su hru nhà nuó'c, phái 1p dir toán chi du tu tr ngun thu 
nay näm 2020, trong dO, lam rO các dir an dugc phé duyt sr ding tr ngun tin 
ban tãi san trén dt và chuyên nhu'gng quyn str dung d.t dä np ngân sách 
nhi.mg chua sir dung; các dr an dir kin sir dung tlr ngun tin ban tài san trên 



dt và chuyên nhucrng quyn sir dçing dt phát sinh trong nãm 2020; gü'i Co quan 

K hoch và Dâu tu' và co quan Tài chInh cüng cap dê tong hc'p dr toán NSNN 

trInh cp có thm quyên quyêt djnh theo ding chi dao  cüa Thu tung ChInh phü 

tai Chi th sO 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 näm 2019. 

(2) K hoach du tu von nàm 2020 phái duc xây drng trên co' s tip tc 

co cu lai  du tu nguOn NSNN theo hung tp trung, khc phic dan trái, nâng 

cao hiu qua dâu tu. 

(3) Kê hotch dâu tu von NSTW nãm 2020 v co bàn bang nàm 2019, cac 

b, ngành, các dja phuing xây diing phuong an phân b kê hoach chi chat chë, 

chi tit theo tüng d an, bào dam các nguyen tãc sau: 

- Phái phi hgp vôi khá nàng thrc hin vâ giài ngân trong näm 2020. 

- Trong trng ngành, linh vrc, chuong trInh thirc hin vic phân b vn phái 

báo dam theo thtr tu Ixu tiên sau: 

+ Bô trI dii ké hoach dãu tu von ngân sách nhà nuc nãm 2020 d thanh 

toán ni d9ng xây dirng co bàn cOn 1i chua thanh toán, b trI dñ vn cho các du 

an dir kin hoàn thânh trong närn 2020. 

+ U'u tiên b trI vn cho dir an dã hoàn thành vâ bàn giao dua vao sir dçing 

nhung chua b trI dñ von; thu hôi các khoân von ing truc cOn lai  cüa k hoach 
du tu trung han  giai doan 2016-2020; von chuân bj dâu tu cho các dr an dix 
kin trin khai trong giai doan 202 1-2025; vOn cho các nhim vi quy hoach theo 

quy dnh cüa Lut Quy hoach và các Nghj djnh huâng din; vn dOi inig cho dr 
an sir dng vn ODA và vn vay u'u dãi cüa các nhà tài trp' nuic ngoài; vn du 
tu cüa Nhà nithc tham gia thi:ic hin dçr an theo hInh thuc d6i tác cOng tu; 

+ Du an chuyn tip thirc hin theo tiên d ducic cap có thâm quyn phê 
duyt; 

+ DM voi các du an khài cOng rnó'i, chi bO tn vOn kê hoach näm 2020 cho 

cac dic an that s11 cn thit dàp irng dñ các diu kin: (i) Dâ dugc cp có thm 
quyn giao k hoach  vn du tu cOng trung han  giai  doan  20 16-2020; (ii) Den 
ngày 31 tháng 10 nàm 2019 có quyt djIIh du tu dir an theo dung quy djnh cüa 

Lut Dâu tu cOng; (iii) KhOng b trI vOn kê hoach dâu t'ir cong cho các dir an 
không thirc hien  trInh tir lap, thâm dnh, phê duyt quyêt djnh chà truong dâu tu, 
quyt djnh du tu theo quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng và các van bàn hung dn 

thi hành; DOi vcci dr an chuân bj dau tu phái có Quyt djnh phé duyt dx toán 
chunbj du tudnngáy31 tháng 10 näm 2019. 

- Mirc vOn bO trI cho trng dr an trong ké hoach  nãm 2020 khOng vut qua 
so vOn con lai cüa ké hoach  du tu trung han ngun ngân sách nhâ nuo'c dà duc 
Thu tithng ChInh phu và các cap chInh quyCn dla  phuong (d& vó'i chi tit du tu 
theo ngành, linh virc ngun ngân sách dja phuong) giao ké hoach trr di luy kê sO 
vn dã b trI den het k hoach nãm 2019. 

7 



- Không b trI ké hoch dâu tu von ngân sách nhâ nrnc nãm 2020 cho các 
dr an khOng thuc nhirn vi chi dâu tu' ngun ngân sách nhà nu'O'c, không duo'c 
cap có thâm quyên giao ké hotch dãu tu trung hin vOn ngân sách nba nu1ic giai 
doan 2016-2020. 

b) Dr kin danh mc dir an và b trI k hoch du tu vn ngun NSNN 
näm 2020 cho tmg dr an 

(1) DOi vri các dr an sir dirng vOn dâu tu ngun ngân sách trung uong: Can 
cu1r mc tiêu, djnh hung, nguyen täc vâ Id-ia nãng can di vn du tu, các bô, 
ngành, dja phuo'ng dir kiên danh mvc  dir an và mu1rc vn cho ti!ng di an theo 
du1ing các nguyen täc quy dnh ti diem a nêu trên. 

(2) DOi vi các di.r an su1r diing von can dOi ngân sách dja phucmg: 

- Can cult các quy dinh cüa Lut Dâu tu cOng, Lut NSNN, các Ng djnh 
hithng dn thi hành Lut Dâu tu cOng vâ Lut NSNN, các Ngh quyêt cña Quôc 
hôi, Uy ban Thumg vii Quôc hi, chi dto cüa ChInh phü, Thu tu1ng ChInh phñ, 
Chi thj so 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nãm 2019, dir kiên khâ nàng can di 
ngun vn du tu, Chü tich Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc 
Trung ucing chi dto rà soát và dir kin phuGng an b trI vn du tu trong can di 
ngân sách dja phucrng nãm 2020 phui hcp vci kê hoch dâu tu trung han von can 
dOi ngân sách da phuang theo dung các nguyen tc, quy djnh, bão dam b tn 
vn tp trung và nãng cao hiu qua silt ding von du tu. 

- Di vi nguOn thu xO sO kiên thiêt, dé nghj dja phuong u'u tiên dãu tu 
ngun vn nay cho linh vrc giáo diuc - dào tao, y t, Chuong trInh rnic tiêu quc 
gia xây drng nông thôn mó'i, cOng trInh ulmg phó vôi biên di khI hu và các cOng 
trInh phüc lcii xã hi khác theo quy djnh cüa cap có thãm quyên theo du1ing chi dio 
cua Thu tithng ChInh phü ti Chi thj s 16/CT-TTg ngay 25 tháng 6 nãm 2019. 

- Di vâi ngun bi chi ngân sách dja phucmg cp tinh: theo quy djnh cüa 
Lut NSNN näm 2015, bi chi ngan sách dja phirang chi duçc silt dung d dãu tu 
các dir an thuôc k hoach du tu cOng duic Hôi dng nhân dan cp tinh quyêt djnh. 

3. Lp k hoch vOn ODA vã vn vay u'u däi cua các nhà tài trçi nuc ngoai 

Lp ké hoch vOn ODA vâ vOn vay u'u dãi culia các nhà tài trçi nuóc ngoâi 
theo dung quy djnh cua Lut Dâu tu cOng, Lut NSNN, Lut Quân 1' ng cOng và 
các Ngh djnh huOig dan thi hành, trong do lam rO nguOn vOn ODA, vOn vay tru 
dãi các nba tài trci nuâc ngoâi duçc phân b cho chi dâu tu phát triên, chi sir 
nghip và vn dOi ulrng cña cac chuong tninh, di an silt ding vn ODA vã vOn 
vay urn dãi cua các nba tài trç nu'O'c ngoài. DOi vOi các chucmg trinh, dir an hOn 
hçtp (cà cap phát va cho vay lçti) phâi lam rO milrc vOn cho trng phân. 

Trong diu kiên ngun vn ODA giâm, vôi mulrc d tru dãi thp han truO'c, 
cn phai rà soát chat chë, than  trQng kê hoich vtn ODA và vn vay uxu dãi cüa 
các nba tài trG nuO'c ngoài theo các nguyen the sau: 
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- Các chucrng trInh, dr an di.rçic b trI von kê hoach  närn 2020 phài phñ hçip 

vii djnh huing thu hut, quãn 1' và sfr diing nguOn von ODA và vn vay uu dãi 

cüa các nhà tãi trçc nrnc ngoài giai doan 20 16-2020, kê hoach  du tu cOng trung 

han giai doan 20 16-2020 và ké hoach tài chInh 05 näm quôc gia. 

- Bô tn ké hoach dâu tu vOn ODA và vOn vay uu dãi cüa các nhà tài trg 

nuôc ngoài can di trong NSNN cho các di an bào dam theo tiên d dã k' kêt 

vOi nba tài tro, khà nãng can di nguOn vèrn dOi irng, tiên d giái phóng mt 

bang theo quy djnh cüa Lust Dat dai, näng 1rc cüa chü du tu chuong trInh, du 

an và tin do thuc hiên du an. 

- Di vi các dir an O có Ca cu hn hçp (bao gm dir an thành phn 

trung uong do các b, ngành là co quan chñ quàn quãn l, thirc hin vâ dir an 

thành phn 0' dja phucmg do Uy ban nhân dan các tinh, thành ph là Co quan chü 
quán quàn l, thrc hin), ca quan chü quàn dr an O (be, ngành) rà soát, phân 

khai ngun vn nrnc ngoài theo tin d; co quan chü quán dr an thành phnIdja 

phuo'ng can dOi trong d.r toán NSDP näm 2020 phü hgp vâi kê hoach trung han 
du tu vn nithc ngoài dLrcc giao. 

4. L.p ké hoach vn tir nguOn thu dê iii cho dâu tu nhung chua dira vào 

can di ngân sách nba nithc nãm 2020 

Các bo, ngành và dja phumg can cir vào khâ näng tirng ngun thu cu the, 

1p k hoach  du tu vn tiir ngun thu d 'a  cho du tu nhung chua dua vào can 
di ngân sách nhà nuó'c närn 2020 theo các ni dung dui day: 

a) Dir kin k hoich tüng nguOn thu c the d l?i  cho dâu tu nhung chua 
dua vào can di ngãn sách nba nuc. 

b) Trên ca sr dir kin k hoach  các khoân thu chua dua vào can dôi ngân 
sách nhà nuc näm 2020, các bô, ngãnh và dja phuo'ng dir kin s vn d lai  cho 
du tu và du kin phuang an phân bO chi tit theo dung quy djnh cüa Lut Dâu tu 

cOng và các mc tiCu, nhim vi quy djnh t?i  các Nghj quy& cüa Quc hOi, quy 
djnh cüa ChInh phü, Thu tung ChInh phü (nu co) di vfri tirng ngun thu c th. 

c) Dir kin phuang an phân b c th di vâi tiling nguOn vOn theo các 

nguyen tic quy djnh tai  Miic I trên day và phu hçp vi khá nãng thu näm 2020 
và k hoach du ni vn tilt ngun thu dê 1i cho du tu nhimg chua dua vào can 

di ngân sách nba nithc giai doan 2016- 2020 dà trInh cap có thm quyên. 

5. Lp k hoach vOn tin dung dãu tu phát tniên cüa Nba nuc nãrn 2020 

a) Ngân hang ChInh sách xä hi dci kin thc d tang dir nç tin diing dãu tu 

phát tniên cOa Nba nuó'c phü hcp vó'i thc d tang tnu&ng kinh t, gn vO'i nâng 
cao cht luçing tin ding, bão darn dáp Cmg kp thai nhu câu vOn cho nên kinh tê 
và báo cáo các ni dung sau: 

- VOn diu 1 cilia Ngân hang den ngày 31 tháng 12 nãm 2019 và dir kin 
dn ngày 31 tháng 12 nàrn 2020. 
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- Ké hoch huy dng von näm 2020. 

- Ké hoch cap bü chênh 1ch lãi suât tin dung du tii và phi quán 1 nàrn 

2020: Can ci.ir vào quy djnh cia cap có thâm quyên, tInh hInh thirc hin nàm 

2019 vã du kiên nhü'ng thay dOi ye dOi tung, chInh sách, nhim v1 näm 2020 

dé xây drng kê hoach chi theo quy dnh. 

- Dir kiên tong du ng nguOn vOn tin ding dâu tu phát triOn cüa nhà nuâc 

den ngày 31 tháng 12 näm 2019 vâ den ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

b) Ngãn hang Phát triên Vit Nam dir kiên tOng rnüc k hoch tin drng du 

tu phát trin cüa Nha nuOc v báo cáo các ni dung sau: 

- Vn diêu I cüa Ngân hang den ngày 31 tháng 12 näm 2019 và dr kin 

dénngây31 tháng 12 närn 2020. 

- Ké ho?ch huy dng vOn näm 2020. 

- KC hotch vOn tin dçing dãu tu phát trien cüa nhà nuc nãm 2020, bao 
gOm: tin dung dãu tu trong nuóc, cho vay dãu tu, báo lânh tin dçing du tu, h 
trçi lãi suât sau dãu tu vâ cho vay 1i nguôn von ODA theo ngânh, linh vrc, theo 

t1rng chu'o'ng trInh và dir an ciii th (nêu co). 

- Kê hoach cap bü chênh 1ch lãi suât tIn ding du tu và phi quán 1 näm 

2020: Can cir vào quy djnh cüa cap có thârn quyCn, tInh hInh thirc hin nàm 

2019 và dr kiên nhng thay dOi ye dOi tung, chinh sách, nhim vi nám 2020 

d xây dçrng k hoçtch chi theo quy dnh. 

- Dir kin tng dir nçi ngun vOn tin ding du tu phát triên cüa nhà nuc 

dn ngày 31 tháng 12 nãm 2019 vâ den ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

c) Ngân hang Nông nghip và Phát triën nOng thôn, Ngân hang thiwng mi 

c ph.n Cong thucmg Vit Narn và Ngân hang thuang mi c phn Dâu tu và 

Phát triên Vit Nam báo cáo các ni dung sau: 

- Dir kin thng dir ng ngun vn các chuong trInh tin dung ducic hu&ng cp 

bü lãi sut và phi quán I tr ngân sách nhà nuc dn ngây 31 tháng 12 nãm 2019 

vâdnngày31 tháng l2näm 2020. 

- Kê hoch cp bii chênh 1ch lãi sut tin ding du tu vâ phi quán 12  di vi 

các chuang trInh tin ding nêu trên nàm 2020: Can ci vâo quy djnh cla cap có 

thm quyn, tInh hInh thirc hin näm 2019 và dr kin nhng thay dOi ye dOi 

tuçmg, chInh sách, nhiêm vu näm 2020 d xay dirng k hoich chi theo quy dnh. 

6. Lp k hoch nãm 2020 chung trInh m1c tieu quOc gia 

Các bô, ngành và da phuo'ng dé xut nguOn 1irc thirc hin các chuang trInh 
miic tieu quOc gia nárn 2020, trong do dr kitn theo co câu nguOn vn, theo tirng 

dr an, ni dung thành phn theo quy djnh ti Diu 5 Quy ch quán 1, diu hãnh 

thuc hiên các chuo'ng trInh mvc  tiêu quc gia duc ban hành kern theo Quyt djnh 

sO 41/2016/QD-TTg ngãy 10 tháng 10 nàm 2016 cüa Thii tung ChInh phü và 
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Thông tu so 07/2017/f1-BKHDT ngãy 14 tháng 12 nãm 2017 cüa B Kê hoach 
và Du tu quy djnh và hung dan mt sO ni dung tti Quy ché quãn 1, diêu hành 
thrc hin các chuong trInh miic tiêu quôc gia ban hành kern theo Quyt djnh s 
41/201 6/QD-TTg ngây 10 tháng 10 nàm 2016 cña Thu tithng ChInh phü. Vic 1p 
kê hoich các chuang trinh miic tiêu quOc gia theo nguyen tic: 

- BO trI von dê thu hOi các khoàn von dâ 11mg truO'c cho các chucmg trinh 
mic tiCu quOc gia. 

- Lp kê hoch vn các chucmg trinh mic tiêu quc gia phâi darn bào phü 
hçp v1ñ chü trung dâu tu tui Nghj quyêt so 100/2015/NQ-QH13 cüa Quc hôi 
và các Quyêt dnh phê duyt dâu tu ti'ing chucmg trmnh (Quyt djnh s: 
1600/QD-TTg ngày 16 tháng 8 nàm 2016; 1760/QD-TTg ngày 10 tháng 11 näm 
2017; 1722/QD-TTg ngày 02 tháng 9 nàm 2016 cüa Thfi tithng ChInh phü), các 
QuyCt djnh cüa Thu tung ChInh phü phê duyt nguyen tãc, tiCu chI, djnh m11rc 
phân bô von ngân sách trung uang và t' 1 von di üng ngân sách dja phuang 
tlrng chuong trInh (Quyt djnh so: 48/201 6/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nàm 
2016; 12/2017/QD-TTg ngày 22 tháng 4 nám 2017) và hung dn cüa các bô là 
chü chuo'ng trInh, c0 quan chü trI d an thành phân thuc chuung trInh. 

- Kê hoch dâu tu von các chuang trmnh m1ic tiCu quOc gia närn 2020 phài 
phü hcTp vci Ké hoch thirc hin các chuang trInh mic tiêu quc gia giai don 
20 16-2020 và Kê hoch dâu tu cOng trung hn giai dotn 20 16-2020 dã diu 
chinh ti QuyCt djnh so 1896/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nãm 2018 v viêc b 
sung, diêu chinh k hoch dâu tu cong trung hn giai don 2016-2020 cho các 
b, ngành và dla  phuong. 

V. TO CHU'C THI'C IIIJN 

Can c11r các quy dlnh  ti Lut Dâu tu công, Chi thj sO 16/CT-TTg ngày 25 
tháng 6 nãm 2019 c11ia ThU tung ChInh phU ye xãy dirng K hoch phát trin 
kinh t - xã hi v r toán ngân sách nhà nuc närn 2020 vâ các quy djnh ti 
van bàn hung dn nay, các B trung, Thu truO'ng co quan ngang b và các co 
quan khác i Trung u'ong, ChU tjch Uy ban than dan các tinh, thành ph trrc 
thuc Trung uong, Chu tjch Hi ding thành viên các tp doàn kinh t, tng cOng 
ty nhà niJc can c11r ch11rc nàng, nhirn v tO ch11rc triên khai xây dirng kê hoch 
du tu' cong näm 2020 theo tiên d sau: 

1. Các b, ngành và dja phucing tO ch11rc dánh giá tInh hInh thirc hin k 
hoich dãu tu cOng näm 2019 vâ dir kiên k hoich du tu' cong nãm 2020 theo 
các hu'ông dn nêu trên gui B K hoch vâ Dâu tu', B Tài chInh truóc ngày 31 
tháng 7 nãm 2019 theo quy djnh tai Lut Du tu cOng. 

2. Ngân hang Phát trin Vit Nam và Ngân hang ChInh sách xã hi tOng 
hop báo cáo dr kin kê hoach du tu vn tin dung dãu tu' phát triên cUa Nhà 
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nuâc näm 2020, gri Bô •K hoch va Du tu, B Tài chInh truóc ngày 10 tháng 
8 näm 2019. 

3. Trong tháng 8 nãm 2019, Bô K ho?ch  và Du tu chü trI, phi hcTp vôi 
B Tài chInh và các bô, ci quan lien quan th chüc lam vic vi các b, ngành, 
Uy ban nhân dan các tinE, thành ph tI-crc thuc Trung ucing v k hoach du tu 
cong nãm 2020 (nêu can thit). 

4. Truác ngày 10 tháng 9 11am 2019, can cr kêt qua thão lun ti dim 3 
nêu trên (nu co), các bO,  ngành và dja phucing hoàn chinh dir kin k hoch du 
tu cOng nãm 2020 gui B K hoach  và Du tu, Bô Tâi chInh. 

5. Các báo cáo cüa các b, ngành và dja phuang theo quy djnh v ni dung 
và thri gian trên day gui B K hoch và Du tu, B Tài chInh theo 02 hInh thirc 
báo cáo trtrc tuyn trên H thing thông tin v dâu tu cong 
(https://dautucong.mpi.gov.vn) vâ báo cáo bang van bàn theo quy djnh ti Thông 
tu s 03/2017/]IT-BKHDT ngày 25 tháng 4 näm 2017 cüa B K hoch và Du tu. 

Trên day là ni dung Khung hixOng dn dánh giá tInh hInh thçrc hin K 
hoch phát triên kinh t - xâ hi và du tu cong näm 2019 và xây dçrng K hoch 
phát triên kinh t - xã hi và du tu cong näm 2020. D nghj các B, ngành 
trung ucmg và dja phucing can cir vào Lust Du tu cOng và các Nghj djnh huó'ng 
dn thi hành, Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày 25 tháng 6 näm 2019 cüa Thu tuóng 
ChInh phü, Khung huóng dn nay, huOng dn cüa Bô Tài chInh v xây drng d 
toán ngân sách nhà nuóc nàm 2020 và tmnh hInh, dc diem cii th cüa tüng B, 
ngành trung i.rang và dja phuang, khn trumig thrc hin các nEim vii nêu trên 
và g1ri Báo cáo ye B K hoich và Dâu tu và Bô Tài chInh dñng thii gian quy 
djnh d tng hgp báo cáo Thu tuâng ChInh phñ./_ 

Noi n/ian: 
- Nhii trên; 
- Liru: VT, Vii TH. 6ç  
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Phulucsô 1 
Hu'rng an dánh giá tInh hInh kinh tê - xä hQi 6 tháng dIu nãm1, irrc thyc 
hin Ca nãm 2019 vã dr kiên Kê hocb phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020 

I. TINH HINH KINU TE - xA HQI 6 THANG DAU NAM VA u'Oc THç'C HITh 
CA NAM 2019 

1. Vê cüng cô nên tang kinh tê vi mô, kiêm soát Im phát, bão dam cãc 

can dôi 1&n cüa nên kinh tê 

1.1. Dánh giá chung kt qua thirc hin các bin pháp chi do, diu hành các 

các chInh sách vi mô nhim thuc hin miic tiêu n djnh kinh tê vi mô, kim soát 

1im phát, bâo dam các can dôi 1ón cüa nên kinh tê, thilic day tang tru&ng kinh t 

trong 6 tháng du näm, trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh huO'ng, so 

sánh vii kt qua thrc hin cüng kS'  nãm tnrâc vâ dir kiên kêt qua thrc hin Ca 

nãm 2019. 

1.2. Vê tang tru&ng kinh t 

K& qua thirc hin chi tiêu tang truàng và chuyên djch chuyên Co câu kinh th 
và két qua thicc hin mt sO chi tiêu phãn ánh chat hrcrng tang trithng trong 6 

tháng du nAm, trong do dánh giá rO các nhân to tác dng, ânh hu&ng, so sánh vi 

kt qua thrc hin cüng ki nàm truóc vâ dir kin kêt qua thirc hin cã nAm 2019. 

1.3. VtInhhInhkinhtvimO 

a) V giá cá, Itm phát 

Kêt qua thirc hin chi tiêu chi so giá tiêu dung (CPI), 1im phát co ban trong 

6 tháng du näm, trong do danE giá rO các nhân to tác dng, ãnh hu&ng lam ci 

tàng/giãm, so sánh vói k& qua thirc hin cung kr nãm truâc và dir kin kt qua 

thuc hiên câ nãm 2019. 

b) V th trumg tin t, hoat dng ngân hang và thj tru?mg chirng khoán 

- Diên biên th trueing tiên t, thi triiO'ng ngoi hOi, thj truè'ng yang, ho?t 

dng ngân hang, din bin tin dung, t' giá, lãi sut trong 6 tháng du näm, trong 

do dánh giá rô các nhân t tác dng, ãnh hung, so sánh vi kêt qua thirc hin 

cllng kST näm trtthc vâ dii kin kt qua thrc hin Ca nàm 2019. 

- Diên bin thi trung chirng khoán trong 6 tháng dâu nàm, trong do dánh 

giá rö các nhân tê tác dng, ánh hu'&ng, so sánh vOi kt qua thijc hin cung kS' 
nàm trtnic vâ dir kiên két qua thc hin cá nãm 2019. 

'Trong dO cp nhit kêt qua daub giá iiOc thsc hin kt qua cia 7 thang theo trng ngánh, huh v.rc (nu co). 



c) V thu, chi ngân sách nhâ nithc 

Kêt qua thirc hin thu, chi ngân sách nhâ nithc trong 6 tháng du nàm, 

trong do dánh giá rô các nhân to tác dng, ãnh hu&ng, so sánh vi kt qua thirc 

hin cng k nám truóc vâ dir kiên kt qua thirc hin cá nàm 2019. 

d) V dãu tu phát trin 

- Kët qua thrc hin tong vOn dâu tu phát triên toàn xä hi trong 6 tháng du 

näm, trong do dánh giá rO các nhân to tác dng, ánh hung, so sánh vi kt qua 

thirc hiên cüng kSr  nàm truôc Va dir kiên kêt qua thirc hin cã nàm 2019. 

- Kêt qua thrc hin vâ giãi ngân kê hoich dâu tu von ngân sách nhâ nrnc 

trong 6 tháng dãu nãm, trong do dánh giá rO các nhãn tO tác dng, ánh huô'ng, so 

sánh vi kt qua thirc hin cng k näin truôc vâ dir kin kt qua thrc hin cã 

nãm 2019. 

- Kêt qua huy dng Va thrc hin von du tu tr nuc ngoài (bao gm vn 

du tu tnrc tip nuc ngoãi, FDI) và tInE hInh thirc hin von du tu ra rnthc 

ngoâi trong 6 tháng du näm, trong dO dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh 

hu&ng, so sánh vO'i kt qua thirc hin cüng kS'  nãm truc và dr kin két qua thirc 

hiên Ca nàm 2019. 

d) Xuât, nhip khâu hang hóa 

Kêt qua thixc hin xut, nhp khâu hang boa, co cu các rnt hang xut, nhp 

khu chInE, can di thuong rnai trong 6 tháng dâu nãm, trong do dánh giá rO các 

nhân t tác dng, ãnh hu&ng, so sánh vôi kt qua thirc hin ciing k' nãm trurc và 

di;r kin kt qua thçrc hin Ca näm 2019. 

2. Ye thirc hin các dt phá chiên lu'qc 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi do, diu hành thirc hin quyt 1it các 

dt phá chin luçic trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rO các nhân t tác 

dng, ánh hung, so sánh vó'i kt qua thirc hin cüng kS'  näm truc va dir kin 

kt qua thuc hiên ca nãm 2019, chi tit theo rmg dt phá. 

3. Vê co' câu 1i nên kinh tê gän vói dôi mó'i mô hInh tang trtthng, nâng 

cao näng sut, chat 1u'çng và sfrc cnh tranh cüa nên kinh tê 

3.1. DanE giá chung kt qua thirc hin các bin pháp chi dio, diu hành 

thirc hin co cu lai nn kinh t g&n vii di mi mO hInh tang tru&ng, nâng cao 

nàng suât, chat lugng va süc cnh tranh c1ia nén kinh té trong 6 tháng dâu nàm, 
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trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh hung, so sánh vi kêt qua thrc 

hin cing k näm truic vâ dir kin kt qua thrc hin câ näm 2019. 

3.2. Co cãu 1ti ba trng tam gm co' câu 1i dAu tu cOng, doanh nghip nhã 

nithc vâ các tO chirc tin ding 

Kêt qua thrc hin các bin pháp chi do, diêu hánh dã th'rc hin nhàm muc 

tiêu day mnh thrc hin co câu 1i ba trçng tam gOm cci câu Ii dâu tu công, 

doanh nghip nba nuóc và các to chüc tin diing trong 6 tháng dâu näm, trong do 

dánh giá rO các nhân t tác dng, ãnli hu&ng, so sánh vi kt qua thrc hiên cüng 

kr nãm truO'c và dir kiên kt qua thirc hin câ näm 2019. 

3.3. V tInh hInh san xut, kinh doanh và Co cãu 1?i  các ngành, linh vuc 

kinb t chü yu 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi d?o,  diêu hãnh nh.m miic tiêu thiic dy 

tang tru&ng và Co CU lai CaC ngành, linh virc và tInh hInh san xut trong t&ng 

ngành, linh virc trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rO các nhân t tác 

dông, ánb hu6ng, so sánh vOi kt qua thirc hin cung kS  näm tnrO'c vâ di.r kin 

kêt qua thirc hin cá näm 2019, trong do: 

- San xut nOng nghip, lam nghip, thüy san. 

- San xuât COng nghip. 

- Hoit dng xây dirng. 

- Các hoat dông dich vi1 (bao gm cá du ljch, vn tâi). 

3.4. Co câu li ngân sách nba nuâc, khu virc cOng 

Kt qua thrc hin các bin pháp chi do, diu hânh thirc hin co cu 1ii 

ngân sách nhâ nuc, khu v?c  cOng trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rO 

các nhân té, tác dng, ánh huOng, so sánh vi kt qua thirc hin cilng k näm 

truoc vâ dir kin kt qua thixc hin cá näm 2019. 

3.5. Hinh thânb dng b và phát triên các loi thj trumg, gôm th tru&ng tài 

chInh, thi truYng quyn sü diing dat, thj tri.thng lao dng và th trumg kboa hpc 

cOng ngh 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi do, diu hânh thOc dy vic hInb 

thânb dng b và phát trin các 1oi th trung, gOm thj trumg tâi chinh, thj 

trumg quyn sir dçing dat, thj truing lao dng và thj trung khoa hoc cOng nghê 

trong 6 tháng diu näm, trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ãnh huO'ng, so 
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sánh vi két qua thirc hin cüng ki nãm truOc vã dir kin kt qua thirc hin cá 

nãrn 2019. 

3.6. Kêt qua thirc hin vic 1p các quy hoch theo quy djnh ciia pháp luãt 

v quy hotch trong 6 tháng dâu näm, trong do dánh giá iO nhng mit dt diiçic, 

chua dt dugc; nhQng khó khàn, virng mac; dê xuât giâi pháp dé tháo gO' khó 

khän, vung mac và dr kiên kêt qua thirc hin cã nàrn 2019. 

4. V ci thin môi trtrô'ng kinh doanh, phát triên doanh nghip 

Dánh giá chung két qua thirc hin các bin pháp ch dio, diu hânh nhm cãi 

thiên mnh m rnOi truOng kinh doanh, phát triên kinh t tu nhân, tp the và môt 

s din bin ye tInh hInh hot dng cüa doanh nghip, hçp tác xa, trin khai Lut 

Ho trçi doanh nghip nhô và vi1ra trong 6 tháng du näm, trong do dánh giá rO các 

nhân t tác dng, ânh hu&ng, so sárth vO'i kt qua thrc hin c11ng k nám truó'c và 

dir kin kt qua thirc hin cá näm 2019. 

5. Vê phát trin khoa h9c Va cong ngh 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi do, diêu hânh và tInh hInh thirc hin 

các nhim v1i phát triên khoa h9c và cOng ngh trong 6 tháng dâu näm, trong do 

dánh giá rO các nhân t tác dng, ành hithng, so sánh vci kt qua tliçrc hin cüng 

k5r näm truâc và dçr kiên kCt qua thirc hin Ca nàm 2019. 

6. V phát triên các ITnh vtrc van hóa, xã hôi, cal thin sOng vt chat, 

tinh than cña nhân dan 

Ket qua thirc hin các bin pháp chi do, diêu hành và tInh hInh thirc hin 

các nhim vii bão dam an sinh xã hi, cal thin di sng vt cht và tinh than 

cña nhân dan và phát trin các linh vuc van hóa, xã hi trong 6 tháng dâu nãm, 

trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh hu&ng, so sánh vO'i kêt qua thrc 

hin cling k' näm trithc và d? kin kt qua thrc hin cá nãm 2019, trong do: 

- V thirc hin các chinh sách an sinh xã hi, bâo trçi xa hi, giài quyt viêc 

lam, giãm nghèo. 

- Ve giáo dic và dào to. 

- Vé chãm sOc, báo ye src khôe nhân dan. 

- V phát triên van hóa, the duc, the thao. 

- Vé phông, chng t nn xã hi; cong tác tOn giáo, tin nguO'ng vá mt s 

1mb vuc xa hôi khác. 
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7. V quãn 1 và bão v tii nguyen vã môi tru'ô'ng 

Kt qua thixc hin các bin pháp chi do, diêu hânh và tInh hmnh thirc hin 

các nhim vii tang cung quân 1 tài nguyen, bão v rnôi tnrng. phông chng 

thiên tai, thIch 1rng vói bin dôi khI hu trong 6 tháng du närn, trong do dánh 

giá rö các nhân tE tác dng, ãnh htr&ng, so sánh vi k& qua thrc hin cñng kSr 

nãm tnric và di kiên kt qua thrc hin cã näm 2019. 

8. Ye cãi cách hành chInh; thirc hin k 1ut, k ciwng hành chInh; xãy 

dirng ChInh phil din tfr và sp xêp t chfrc b may; phông, chng tham 
nhiing, lang phi và giãi quyêt khiu ni, to cáo 

Kt qua thrc hin các bin pháp chi do, diêu hành vâ tInh hInh thirc hin 

các nhim vi cái each hành chInh; thrc hin k 1ut, k' cuong hành chInh; xây 

drng ChInh phü din tir vâ sp xp th chi'rc b may; phOng, chng tham nhüng, 

lang phi vâ giãi quyêt khiu nii, to cáo trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá 

rO các nhãn tO tác dng, ánh hu'&ng, so sánh vi kt qua thirc hin cüng kST nàm 

truc và dir kin kCt qua thrc hin cá nãm 2019. 

9. Ye quc phông, an ninh 

Kt qua thrc hin các bin pháp chi dio, diu hành và tinh hInh thirc hin 

các nhim vii báo dam quOc phOng, an ninh, báo dam trât tu, an toân xã hôi (bao 

gm cá báo dam an toàn giao thông, phông, cMng cháy nO) trong 6 tháng du 

nãm, trong do dánh giá rö các nhân t tác dng, ánh hu&ng, so sánh vO'i kt qua 
thrc hin cüng kS'  näm trithc và dir kin kt qua thrc hin cá näm 2019. 

10. ye hot dng ngoi giao, hi nhp 

K& qua thrc hin các bin pháp chi do, diu hành vã tInh hInh th?c hin 

các nhiêm vu ngoi giao, hôi nhp trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rO 
các nhân th tác dng, ánh huóng, so sánh vi kêt qua thirc hin cüng k' näm 

trithc và dir kin két qua thirc hin cá näm 2019. 

11. V hot dng thông tin, truyn thông và cong tác phi hçp giüa các 
co quan Chinh phü và các co' quan cila Bang, Nhà niróc, các doàn the 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi d?o,  diêu hãnh và tInh hInh thrc hin 
các nhim vu thông tin, truyn thông va cOng tác phOi hp giil'a các CG quan 
ChInh phi'i vâ các cci quan cüa Dâng, Nba nuc, các doàn th trong 6 tháng du 
närn, trong do dánh giá rO các nhân tO tác dng, ánh hithng, so sánh vôi kk qua 
thirc hin cüng kSi  nãm truôc vâ dçr kiën kêt qua thirc hin câ närn 2019. 

5 



II. DU BAO BOI CANH TRONG NIJOC, QUOC TE NAM 2020 

Lam rö hon nhfrng thun 1i, khó khän, eting nhu nhfrng dc thu cüa kinh t Vit 

Nam näm 2020 dê lam co s& xy dirng Kê hoch phát triên kinh t - xä hi và Thy toán 

ngân sách nhà nu'óc nãm 2020, dc bit là nhfrng yêu t6  m&i diên ra, thy kiên tac dng 

nhiu den kinh tê Vit Nam thôi gian tó'i, nhu': tác dng ella Hip djnh thu'o'ng mai tir do 

Vit Nam - EU (EVFTA) vã Hip d!nh  dLii tác Toàn din và Tiên b xuyên Thai BInh 

Duong (CPTPP). 

III. MJC TIEU, NIIIM VlJ CHU YEU CUA KE HOACH PHAT TRIEN KINH 

TE - xA HO! VA D1 TOAN NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2020 

Näm 2020 là näm cuôi thxc hin Kê hoch 5 nãm 20 16-2020, dllng là nAm 

tiên hành dii hi Dáng các cap, tiên ti Di hi Dai  biu toàn quc 1n thir XIII. 

Kê thi.'ra nhtrng thành qua cüa qua trInh hon 30 nãm di mdi, th và lirc dt nuc 

ta dã lrn, mnh hon, sii'rc chông chju ciia nên kinh tê cüng có buóc cái thiên, cao 

hon trLrc. Trong bôi cành quôc tê và khu vrc con nhiu yu t bt djnh, xen ln 

giUa thun 1p'i và khó khãn thách th(rc, vii quy rnô kinh t con khiêm tan, do m& 

kinh tê lón, Vit Narn dã, dang và së tiêp tic chju tác dng nhiu chiu tir tInh 

hInh khu virc và quc tê. Yêu cu dt ra cho nãm 2020 cüa các B, Co quan 

ngang b, co quan thuc ChInh phü, co quan khác Trung uting, các tinh, thânh 

ph trrc thuc Trung uong, các tp doàn kinh t, tng cong ty nhà nuOc (sau day 

gi tat là các B, ngành và dia phuong) can duy trI sir tip trung cao d và tinh 

thn phn du vii quyêt tam cao nhât, tip tiic chi do rà soát, tháo go' khó khãn 

d thtrc hiên nhanh, dng b, hiu qua các mic tiêu, nhim vu, giái pháp dê ra 

và chuân bi cho cong tác dánh giá, tng kt kt qua thirc hin kê hoch 5 näm 

20 16-2020. 

1. Miic tiêu, ch tiêu chU yêu 

1.1. Miic tiêu tong quát 

Tiép tyc clng có' vüng chc nén tcng kinh té' vi mô, kié'm soát 1gm phát, 

náng cao náng lrc n5i tgi và tInh tc c/n cia né'n kin/i t Thy'c hiçn hiçu qua, 

thcc chit han các dç5t phá chin luctc, ccr cau lai né'n kinh t gán vâi dó'i m&i mó 

hInh tang truthig, náng cao nàng suá't, chat lu'ci'ng, hiêu qua và si'c cgnh tranh 

cia nn kinh té'. Dy mgnh cái cthch the ché' và khoi thông nguón licc; tgo môi 

tru'àng thông thoáng, thuán lai cho du tu, san xuô't kinh doanh; quyé't lit thy'c 

hin các c4c an quan trQng quóc gia, cong trinh trQflg iéin; dói mài dng b 

giáo ctic và dào tao, nhát ki dào tao ngun nhán ly'c chat hng cao dáp &ng 

yêu ciz phát trién czia dt nithc; phát trin bii phá thj tru'&ng trong rncàc; du'a 

dii ljch trà than/i ngành kinh t inüi nhon; phát huy vai trO cia các viing kinh té 
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trQng diem và các do tii/ lO'n; thzc day tang tru'àng kinh té nhanh, ben viing, 

phá'n da'u nàm 2020 dçit tOc dç5 tang tru'àng GDP khoáng 6,8%. Phct trié'n kinh 

t di dOi vài phOt triên toàn din, &ng bO cac linh vicc van hOa, xJ hOi, náng 

cao dài sang v4t chat, tinh than cza nhán clán, tang czthiig quOn l tài nguyen, 

báo v mOi truthig, phOng chO'ng thiCn tai, thig phO biê'n dôi khI /iu. Da'v mgnh 

cái cách hành chInh, cOi cách tc pháp, tinh gçn bç5 may, tinh gián biCn ché'; 

náng cao hiu litc, hiu qua chi dçzo diu hành và thcc thi phcp lut; quyé't liét 

phOng chO'ng tham nhing, lang phI, xáy dyng bç3 may hem chin/i, hành dOng, 

phyc vy ngtrài dan, doanh nghip. Czng cO quOc phOng, an ninh, báo dam trát 

ty' an toân xd ii5i. Ndng cao hiéu qua cOng ta'c dO'i ngoqi, hói nháp và uy tin, vi 

the' cia Vit Nam trén tru'àng quOc té'; thwc hién tt vai trO Chz tic/i A SEA N nám 

2020. Tang cuàng cong tác thông tin truyn thông /iiu qua, tio dng thuán xci 

hói, kiwi dy khát vng, ty' hào dan t5c vá tinh than dOi mO'i, sang tao, nàng 

dç3ng, thic day tng dyng tién b5 khoa hQc cOng ngh, tçlo dç5ng hirc m&i cho phát 

trién dt nu'&c. 

1.2. Du kiên các chi tiêu chü yêu cüa nãm 2020 

a) Các chi tiêu kinh t 

Tng san phm trong nu'ó'c (GDP) tang khoãng 6,8% so vó'i näm 2019. 

Chi s giá tiêu dung (CPI) bInh quân tang khoãn.g ... % so vi bInh quân 

nãm 2019. 

Tng kim ngch xut khu tang khoáng ... so vii näm 2019. 

T 1 nhp siêu so vó'i tong kim ngch xuât khu khoãng 

Tong von du tu' phát trién toàn xA hi chim khoáng ... GDP. 

b) Các chi lieu xä hôi 

T' 1 h nghèo (theo chun nghèo tip cn da chiu) giám ..., riêng các 

huyn nghèo giàm ... theo chuân nghèo mi giai doan 2016-2020. 

T l tht nghip i khu virc thành thj du'i 

T' l lao dng qua dào tao dat khoâng ..., trong do: t 1 lao dng qua dào 

tao lir 3 tháng tth len có van bang chirng chi cong nhn kêt qua dão tao  khoâng 

S githng bnh trên mt van  dan (không tInh giu'ng tram y t xã) dat 

T l dan so tham gia báo hiêm y t dat 

c) Các chi tiêu môi trtzng 
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T 1 khu cong nghip, khu ché xut dang hot dng có h thng xü 12 

nuc thai tp trung dt tiêu chuãn mOi truông dt 

T' l che phü thng dtt 

2. Ba kiên môt so can dôi ló'n cüa nén kinh t 

2.1. Lao dng vâ vic lam 

Lirc hrçmg lao dng t1r 15 tuOi trà len dr kin dt khoâng ... triêu ngi, 

tang ... so vó'i nàrn 2019, trong do lao dng lam vic trong nn kinh t quOc dan 

dir kin dt khoãng ... triu nguà'i, giám t trpng khu vrc nOng, lam nghip và 

thüy san, tang t tr9ng khu vrc cOng nghip, xay dirng, djch vçi. T' 1 tht 

nghip khu virc thành thj dir kin dt 

2.2. Thu, chi ngân sách nba nrc 

Tng thu can dOi ngân sách nba nuic dr kiên dt khoáng ... nghIn t' dng, 

tang khoâng ... so vi näm 2019; tng chi can di ngân sách nhà nuc dir kin 

dt khoâng ... nghIn t dng, tang kboãng ...; bi chi ngân sách nba nrnc dr kin 

khoãng . . .nghIn t dng, btng khoãng ... GDP. 

2.3. Can dôi von dâu tu phát triên 

Du kin khá näng huy dông vOn dâu tu phát triên toàn xã hi dt khoâng 

nghIn t' dng, tang khoãng ... so vi nãm 2019, bng khoãng ... GDP. 

2.4. Can dOi xuât nhãp khâu 

Xuât khãu hang hóa dir kiên dt khoãng ... t USD, tang khoáng ... so vi 

näm 2019; nhp khu hang boa dir kiên d?t  khoáng ..., tang khoãng ...; nhp siêu 

khoãng ... t USD, chiêm ... tOng kim ngch xut kbâu. 

2.5. Can dOi ye diên 

Dir kin din san xut vâ mua khoáng ... t' kWh, tang ... so vO'i näm 2019; 

diên thuo'ng phm khoáng ... t' kWh, tang ... so vOi näm 2019. 

3. Dnh hithng, nhim vu, giãi pháp cliii yu 

Các bô, ngành trung ucmg vâ dja phu'ang can c'r dc thii linh vrc quán 1 

cüa ngành, linli vuc và dja phucing mInh d nghiên ciru, cu the hóa các dlnh 

hung, nhim vu phát trin kinli tê - xâ hi näm 2020 tii Chi thj so 16/CT-TTg 

ngày 25 tháng 6 närn 2019 cüa Thu tuâng ChInh phü, gOm: 
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3.1. Diu hành dèng b các chInh sách vi mô, phi hçip chat chë, kt hcrp 

hài hôa giüa các chInh sách tiên t, tài khóa, du tu, thuang mai,  giá và các 

chInh sách khác, thc hin nhât quán miic tiêu xuyên suôt là duy trI on djnh kinh 

tê vi mô kiêm soát lam  phát, bão dam các can dôi lón cüa nn kinh t, thüc dy 

san xuât kinh doanh. 

3.2. Dày manh  cài cách the ché và khai thông các ngun 1\rc, tao  dng 1irc 

mâi cho phát triên, dày manh  triên khai M trg doanh nghip nhö và vra, doanh 

nghip kh&i nghip sang tao.  Khn trtro'ng 1p  các quy hoach cp quc gia, quy 

hoach vüng, quy hoach  tinh theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye quy hoach. 

3.3. Phát triên kinh té di dôi vi phát triên toàn din, dông b các linh 

vrc: van hóa, xã hi, bão dam an sinh, phiic igi xã hi, nâng cao di sang vt 

cht, tinh than cüa ngui dan. 

3.4. Tiêp titc hoàn thin dông b khung khô cci ch, chinh sách, pháp lust 

v quân 1 tài nguyen và báo v môi tnr?Yng. Xr 1 nghiêm ca si gay ô nhim 

nghiêm tr9ng; kiêm soát ch.t chë co sa tiem an nguy Ca gay ô nhiêm môi trung 

và các nguôn xã thai; tp trung xi.r l rác thai do thj, nông thôn, nhân rông mô 

hInh xà 1 rác thai hiu qua, bn vctng. Thirc hin nghiêm quy dnh v quãn 1, 

bão ye, phát trin rrng, bão tn thiên nhiCn và da dng sinh h9c. Khuyn khIch 

phát triên nãng lucmg tái tao  và sir diing tiêt kim näng 1uçng. Kiêm soát chat 

chê mOi trung tai  kihu cong nghip, clim cong nghip, khu ch xut, lang ngh 

và vic nhp kh.0 ph lieu. Tang cung diu phôi, giám sat, giài quyt các vn 

d lien vüng, lien ngành trong quán l, khai thác, sfr ding tài nguyen (nht là tài 

nguyen nuâc), bão v môi trung và irng phó vó'i bin dM khi hu. Co bin pháp 

phü hcrp d tIch tii, tp trung dt dai phic vii thu hiit du tu vào san xut nông 

nghip. Theo dôi ch.t chC din biên khI tugng, thiiy van, dc bit là han  han, 

xâm nhp man;  nâng cao chit lixgng dir báo thi tit, cánh báo thiên tai. Trin 

khai hiu qua, kjp thai các giài pháp phát trin bn vtng vüng dng bang song 

Cüu Long thIch irng vôi bin di khI hu. Chü dng phông, chông, giâm nh 

thiên tai và thIch irng vói bin dôi khI hu; kjp thai, 1rng phó, khc phiic hiu 

qua các sr c, thiên tai và cru nan,  ciu ho, di di dan cu khOi vüng thiên tai, s?t 

Ri dt, lü quét, n djnh d6i sng dan Cu; phông, chng sat  Ri b sOng, suôi, yen 

bin, kè sOng, ké sui bien giói nhng v trI xung yu. 

3.5. Tang cuôg, nâng cao hiu qua cong tác thanh tra, kim tra, tiêp cong 

dan, giái quyt khiu t cáo; dày manh  cOng tác phông, chng tham nhng, 

thirc hành tiêt kim, chông lang phi. 
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3.6. Xây dixng b may tinh gn, hiu lirc, hiu qua; sit chat k' 1ut, k 
cuung, xây drng, hoân thin pháp 1ut, nâng cao hiu qua thi banE pháp Iut; 

xay drng ChInh phü din tir phc v nguôi dan và doanh nghip. 

3.7. Tang cuô'ng quc phông, an ninE, nâng cao hiu qua cong tác di 

ngo1i, hi nhip quôc té, gi vü'ng môi truàng hôa bInh, n djnh d phát trin. 

3.8. Tang cuông cong tác thông tin, truyên thông và cong tác phi hcip 

giUa ChInh phü và các ccx quan cüa Bang, Nhà nuc, Mt trn tO quc Vit 

Nam, các to chirc chinh trj xã hi, các doàn th nhân dan nhm tto s11 dông 
thun xã hi, khcxi dy nirn tin và khát v9ng cüa dan tc. Tiêp tiic dy manh 

cOng tác thông tin, truyn thông theo hi.thng cOng khai, minh btch, kjp thi và 

hiu qua, khcii dy tinh than no 1irc, phn du, nãng dng, sang tto, manh dan 

dOi mcxi, irng ding tin b khoa hpc cong ngh vào rnpi mat ca dcxi sng xã hôi 

nhäm tn dung hiu qua các ccx hi tr nhng thay dOi minh m, nhanh chóng 

cüa khoa hc vâ cong ngh và Cuc cách mng cong nghip 4.0. Chi tr9ng ph 

song phát thanh, truyên hInh tiêng dan tc thiêu so tO'i các v1ng sâu, ving xa, 

min n(ii, biên gió'i, hãi dão. Thông tin dy dO, kjp thô'i ye các vn d duçc dix 

1un, xã hôi quan tam. Tang cithng tiêp x1ic, dôi thoi, nEat ia v ccx ché, chInh 

sách gn 1in vôi cuc sang ciia ngLri dan và hot dng cüa doanh nghip. Ba 

dng hóa hInl-i thirc ph bin, giáo diic pháp 1utt nhàm to chuyn bién trong 

nhn thirc vâ thOc tuân thñ, chp hành pháp 1uit. Du tranh chêng 1i các 

thông tin xuyên tac, sai six that, thông tin xu, dec, lçxi ding rnng xã hi chOng 

phá chi truo'ng, duèng 1i cOa Dáng, chInE sách, pháp 1ut cüa Nba nufxc. 
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Phii hic so 2 

BIEU MAU HIJONG DAN XAY DUNG KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE XA HQI NAM NAM 2020 



Phu tue so 2B 

CAC BIEU MAU XAY DUI'1G KE HOACH PHAT TRIEN KLNH TE - XA HQI NAM 2019 
vA DU KIEN CIII TIEU XAY D11flNG KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HQI NAM 2020 

CUA CAC TINH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG U'O'NG 



7 ml,, tl,à,,h ph6  
Biêu mu s 1 

CAC CHt TIEU TONG HçW 

TT Ch tiêu DOfl Vi 
Thuc hin 

2018 

Näm 2019 

Ké hoch 
2020 

Kê hc'ch 
2020 sc voi 

u'óc thuc 
hin 2019 

(%) 

Kê hoach 
Thuc hiên 6 

thang 
UOc Thtrc 

hin Ca 

U'âc thirc 
hiên Ca nrn 
so vOi thirc 
hiên 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/8 

I Tng truOng GRDP (gia so sánh) 

- Nông, lam nghip, thus' san 

- Cong nghip vá xây dirng 

- Dichvu % 

- Thud san phm trr trci cp % 

2 
Tong san phârn trên da bàn tinh, thành ph trVc  thuOc 
Trung uong (GRDP) theo giá hin hành 

T' dng 

- NOng, lam nghip, thu san T' dong 

- Cong nghiçp va xãy dirng T' dng _______ 
- Dlch vii T' dng 

1 
- Thud san ph4m tth trçl cp T dong ________ -_________ _________ - 
3 Co cu GRDP (gid lziiz han/i) _______ 
- NOng, lam nghip, thus' san 

- Cong nghip vá xãy drng % 

- Dichvu % 

- Thu san phm trx tn cp T dong 

4 GRDI' bInh quãn dãu nguOi Triu dng 

5 Chi sO giá tiêu thing (CPI) trên ala  bàn 

- So vói tháng 12 nãm truOc näm báo cáo 

- So vOi cOng kS' nãm truâc nâm báo cáo 

- CPI binh quân so vOi blnh quán cOng kS' narn truàc näm báo cáo 



TT Thuc hien 
_018 

Nirn 20 19 

Ke hoach 

Ke hoach 
2020 sc vOi 

uOc thrc 
k 21 ifl 

(%) 

Ke hoach 
Thuc hiên 6 

thang 
UOc Thtxc 

hien ca narn 

U'âc thirc 
hiën cá näm 
so voi thuc 
liien 2018 

(%) 

6 
Thu Ngãn sách Nhã nuó'c trên dia ban (không bao gôrn so bô 
sung tu NóTW) 

lydong 

Trong dO: 

- 'ihu thug xut, nhãp khu T' dng 

- Thu nöi dia T' dông 

Trong dO: 

'ihu t'r kinh t Trung iicng T dng 

+ Thu quc doanh dja phuong T' dng 

+ Thu ngoài quc doanh T' dng 

+ Thu ti's kim virc cO von du tn nu'âc ngoài T' dng 

7 Chi ngfin säch dla  phuo'ng T' dông 

a)  Chi du tu phát trin do da phwmg quãn i T dng 

- Vn can dM ngân sách dja phrong T' dông 

Trong do: 

+ Ddu fir ti'r nguon thu tin sd dyng dat T' dng 

+ Thu tic x sO' kid'n ihid'i T dong 

- HO try du tu theo các chisano trinh muc tiêu chirnng trinh muc 
,, , ,, , ' 

ticu quoc gia tu' Ngan sach Trung rong 
lydong 

- Ngun ngân sách khác T dng 

b)  Chi thuOng xuyên T dông 

8 
Ngân sách Trung uo'ng bô sung cho ngân sách dja phuo'ng 
(hoc diêu tit ye Ngãn sách Trung uong) 

T' dn ' g 

9 Vu dOu tu phat triên trCn da ban 

a) TOng vn du tu phát trin trCn dla  bàn T dng 

2 



lu Chi tiêu Don 
Thic hien 

201 

Närn 20 19 

Ke hooch 

Ke hoach 
2020 so vOi 

1iên 2019 
(%) 

Ke hoach 
Thuc hiên 6 

thang 
Uàc Thuc 
.. , 

hin ca nani 

UOc thuc 
hiên Ca näm 
so vot thi.rc 
hien 2018 

(%) 

Trongdo: 

- KhuvrcNhànuâc T'dông 

- Khu vtrc ngoài Nhà nuâc T dong 

- Khu vuc cO vn du ttx trirc tip ntiâc ngoài T dong 

b)  
Vtn du tu nguèrn ngân sách nhà nuâc (bao gni von trái phiu 
ChInh phü) trën da bàn 

- Thirc hin k hoich du tu vn ngân sách nhà niràc T dng 

- Giài ngãn k hoch du tu vn ngän sách nhà nuâc T dong 

c)  Vën du tu' ta nirOc ngoài trên da bàn 

- V&i thirc hin Triéu USD 

+ Däu tu trirc tiép nuóc ngoài Triu USD 

+ Dâu tu' qua gop vOn, mua cô phn Triu USD 

- Vn clang k Triu USD 

+ Dang k cp mài Triu USD 

+ Dang k tang thrn Triu USD 

-F Gop v6n, mua cO phn Triu USD 

- Sdu'án 

+ Cp mOl Dr an 

+ Tang v6n Lu'Q't dir an 

+ GOp vn, mua c phn Lut di,r an 
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Tinh, 1/san/i phL4  
Biêu mu so 2 

CAC CHI TIEU yE TiNH HiNH SAN XUAT, KINH DOANH 

TI Chi tiéu Don 
Thxc h" 

oi '  

Nãrn 2019 

K hoach 2020 
K Irnach 2020 so 
vO'i uàc thoc hiên 

2019 (%) Ke hoach 
Thuc hiên 6 

tháng 
U'àc Thuc 

hin Ca näm 

UOc thoc hiên 
Ca närnso vi 
thirc hin 2018 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/8 

I NONG, LAM NGHIIP VA THUS' SAN 

Nàng sut, san Iuçng nit s cay trng chü 
yu trên dia bàn 

a)  San xut cay luung thrc cO hat 

- San xut kia 

+ Näng sut Ta/ha 

+ San Iucing Triu tan 

b)  San xut cay hoa rnãu, cay an qua 

c)  San xut mt s cay cOng nghip/cây lâu näm 

2 Sati phãm chän nuOi chO yu 

- Thit hoi các ba1 Nghin tan 

Trong do: Th/t Iin Nghln td'n 

3 Lam nghip 

- Din tich rrng trng mOi tp trung NghIn ha 

- T' 1 che phi thng % 

4 Thüy san NghIn thn 

- San locing khai thác Nghln tn 

- San krqng nuOi trng NghIn tan 



Ti' Chi tiêu Don vi 
Th h' 

Nän'i 2019 

K hoach 2020 
Kê hoch 2020 so 
vdi uá'c thtrc hin 

2019 (%) Ke hoach 
Thu'c hiën 6 

tháng 
U'dc Thuc 

hin Ca nm 

U'dc thuc hién 
cã näm so vdi 
thtrc hin 2018 

(%) 

5 Phát triên nông thön 

- '1'9 1 dan s nông thôn dugc sd dting  nu'dc hçp 
ye sinh 

0/ ° 

- S tiCu chi nông thôn mdi binh quân dat duoc 
, ,. 

binh quan/xa 
fieu chi 

- S xa dat  chun nông thôn mdi xä 

- T9 lé s xa dat  chun nông thôn mdi 

IL CONG NGHIP 

Chi s san xut cong nghip (HP) so vó'i cOng 
k' thco gôc näm 2010 

- Cong nghip khai khoáng 

- COng nghip ch bin, ch tao 
- San xut và phOn phôi dién, khi dt, ni,rdc 

- Cung cp nuoc, quan 19 va xd 19 rác thai, nudc 
thai 

2 Mt sO san pham chü yêu 

111 flOAT DONG XAY DV'NG 

IV DICI-IVU 

I 
Tong mOc bOn Lé hang hoá vO doanh thu dich 
viI tieu (lung (gia hiçn hanh) 

Tydong 

2 I)u lich 

- s6 1uçt khách quc t Nghin 1uçit ngudi 

- S lint khách du lich nOi dja Nghin lupt ngudi 

2 



iT Chi tiêu Dan 
Thac hién 

2018 

Näm 2019 

Kë hoach 2020 
K hoach 2020 so 
vói uóc thuc hiên 

2019 (%) K hoach 
Thuc hiên 6 

tháng 
Uâc Thuc 

hin Ca näm 

U'óc thuc hi6n 
cà nàrn 
thrc hién 2018 

(%) 

V 
PHAT TRIEN DOANH NGHIEP, HOP TAC 
XA 

I Doanh nghip nhà nuOc 

- Tong s doanh nghip nhà ntxâc trên dja bàn Doanh nghip 

Trong dO: 

+ So doanh nghip gi nguyen 100% vOn nhà 
n irOc 

Doanh nghip 

+ SO doanh nghip thrc hin CO phn hóa Doanh nghitp 

± SO doanh nghip sp xOp theo hinh thO'c khác 
(bàn, hçrp nhât, sap nhtp,...) 

Doanh nghip 

2 Doanh nghip ngoài nhà nuoc 

- SO doanh nghip dang hot dng trên da bàn 
(lay k dn k' bào cáo) 

Doanh nghip 

- SO doanh nghip tu nhân trong nuâc däng k 
thành lap mài trCn dia bàn 

Doanh nghip 

- TOng sO vOn dang k cOa doanh nghip tu nhân 
trong nirOc däng k thánh Ip mOi trën dja bàn 

T' dOng 

- SO doanh nghip giái thO, ngirng hojt dông trCn 
dia bàn 

Doanh nghip 

- TOng sO lao dng trong doanh nghip NguOi 

- Thu nhp binh quân ngirO lao dôn Triu dOng 

Tong vOn dOu tu thuc hin Triu dOng 

3 Hcp tác xa 

- lOng sO hpp tác xá trCn dja bàn (lüy kO dOn kS' 
báo cáo) 

Hap tác xá 

Trong dO: 
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TT Chi tiéu Dn 
Thuchien 

Närn 2019 

Ké hoach 2020 
K hoach 2020 so 
vói uóc thuc hin 

2019 (%) Ke hoach 
Thuc hiên 6 

thãng 
UOc Thirc 

hin Ca näm 

UOc thixc hin 
cã nämso 
thirc hin 2018 

(%) 

+ S hop tác xã thành itp mài Hp tác xi - 
+ S hçp tác x giai th I-Jcip tãc xa 

- ing s thành vién hcip tãc xt Nguà 

- T6ng sé lao dng trong hcip tác xä Ngu'O 

'Trong do: SJ lao dt3ng  là ihàrih viên Ii pp lác xci Ngucii 

- Tong doanh thu ciia hop tác x Triu doug 

- Thu nhp birth quãn ngui lao dng hop tác xa Triu dng 

4 Lien hip h'p tác xã 

'Fang so han hip hçrp tác x Lian hip HTX 

Trong dO: SJ lien hip hop tOc xci thcinh 1p m&i Lien hiçp f/TX 

5 T hçrp täc 

Tng s tO hop thc TO hop tác 

Trong do: SS t hop thc dhng k chcrng thirc To hpp tác 

4 



Ti,,!,, than/i p/u')  
Biu mãu so 3 

CAC CHt TIEU VAN HOA, xA HQI, MO! TRUNG 

TT Chi tiu D v 
 Thtrc hien 

2018 

Ntm 20 19 
Ke hoach 

Ke hoach 2020 
so vâi uâc thuc 
h' 2019 10/ ' 

Ke hoach 
Thuc hiên 6 

thang 
Uc Thuc 

hien ca närn 

Uc thuc hiën cá 
nam so vot thuc 
hien 2018 (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/8 

I Dânsô 

Dan s trung bInh Triu ngui 

Trong do: DOn so nOng ihôn Triu nguai 

DOn s là dOn t5c thiu sO' Nghin ngtrdi 

- TuM th9 trung birth Tui 

- Fy so gim tinh cua tre em mm sinh 
s be trail 100 be 

gai 

2 Lao dng vä vic lam 

- Giái quyt vic lam cho lao dng trong nuóc Nghin ngtthi 

Trong dO, dua lao dç')ng di lam vic c nuOc ngoài NghIn nguOi 

3 An sinh xa hOi,  bäo trq xii hi 

4 Bao v, chäm sOc sOc khOe nhOn dan 

5 GiOo duc dOo tao 

6 Khoa h9c va Cong ngh 

7 Van hóa, the duc, the thao 



TT Chi tiêu D(Jn VI 
Thuc hién 

')rll 0 

Närn 2019 
Ke hoach 

2020 

Ke hoach 2020 
so vat UOC thuc 

2019 (0/ Ke hoach 
Thuc hiên 6 

thang 
U'dc Thtrc 

hien ca narn 

UOc thuc hiën cã 
nam so vo.i thuc 
hten2018(/o) 

8 
Phông, chôrig tliiên tai, báo v môi tru'ôiig, an 
toàn giao thông vã phông, chông cháy, no 

a)  PhOng, chng thiên tai 

- S ngtthi cht vi htu qua thiên tai NguO 

- S ngui bi thuang do thiên tai Ngu'O 

- 1'mg giá tn thit hai do thkn tai T dong 

b)  Bo v mOi truOng 

- S vt vi phtm pháp 1u.t v hão v rnôi tru&ng 
dirac phát hin 

Vu 

- S vi vi phrn pháp lust v bâo v mOi truing 

duqc xCr 1 
Vu 

- s6 tin x phat vi pharn pháp luät v bão ye môi 

truong 
Ty dong 

c)  An toôn gino thông 

- So vv tai n?n  giao thông 

- S nguô cht do tai njn giao thông NguO 

- S ngu'i bj thuang do tai nrn giao thông NguO 

d)  PhOng chong chäy, nO 

- S vi cháy, nO 

- S ngithi chat do cháy, n Ngui 

S nguOi bi thuong do chay, nO NguOi 

Giá trl thit hi do cháy, n T' dng 

9 Thông tin vã truyin thông 

- S sr c, thn cong m1ng duc phát hin 

- S str c ttn cong ning duçc xO 1' Vii 

2 



Tiizh, than/i pl:ô  
Biéu mh so 4 

DANH MVC  CAC DIJ' AN QUY HOACI-1 
Dwi vi: Triéu dn 

'fl Ten quy hotch Cap 
phe  

Thôi kS'  quy 
hotch (hay 

thOi gianbät 
dau - ket 

thOc / 

Tng dr 
toán duc 

duyçt 

Nàrn 2019 Du kin k hoach nrn 2020 

Tg s 

' 
VOn dâu tr cong Von nuóc ngoài VOn kháC 

Tng s6 
vn 

Trong do: 

U'àc 

hien 6 
thang 

Uc 
thuc 
". ,. men ca 
nm 

U'Oc 
thuc 

hien 6 
thang 

U'óc 
thc 

hien ca 
nCm 

.,.,, 

Uó'c 
thi,rc 

hien 6 
thang 

Uc 
tlwc 

., 
hien ca 

nam 

Vtn du 
tr cong 

Von  
flUC 

ngoai 

Vn 
khac 

I D5' AN QUY I-IOACH CHUYEN TIEP 

I Dr an quy ho?ch  

2 Du an quy hoich  

Dç'AN QUY HOCHTRIEN KI-IAI 
XAY DVNG  MOI 

I Du an quy hoich  

2 Dy an quy hoch  
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