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UY iAtc NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT 
THANH PHO A NANG Thc 1p - Tir do - Hinh phüc 

V/v xây drng K hoach phát trMn 
S: rDà N&ig, ngày tháng 7 nàm 2019 

kinh tê - xâ hi, Dâu tu cong nm 2020 

SO K HOACH VA  

KInh gCri: 

1   - Giám dc các S, ban, ngành; 
- Chü tjch UBND các qun, huyn. 

Luuhô S,,,

Thc hin CM thj so 1 6/CT-TTg ngày 25/6/2019 cüa Thu ta&ng ChIrih phü ye 

xây drng kê hoch phát triên kinh tê - x hi và dcx toán ngân sách Nba rnthc nàm 
2020 (Chi thj so 16/CT-TTg), Cong van so 4538/BKEDT-TH ngày 03/7/2019 cüa 
B K ho.ch và Dâu tu ye hung dan xây drng kê hoch nàm 2020 (Cong van so 
4538/BKIIDT-TH), Chü tch UBND thành phô có kiên chi dao nhu sau: 

A A , • A - 1. Ye Ke hoch phat trien kinh te - xa h91 

D xây dçrng K hochphát trin kinh t - xâ hOi  nàm 2020 c11a ngành, linE 
vi.rc, dja phuong phi trách, dê nghj các SÔ, ban, ngành, UBND các qun, huyn 
can cü: 

- TInE hlnh thçrc hin các chi tiêu k hoach 6 tháng du nm 2019 cña ngành, 
dja phucing dê dir kiên khà nàng thirc hin kê hoach  nàm 2019. 

- Barn sat tin d K hoach phát trin kinh th - x hOi  5 11am 2016-2020 cüa 
don vj, Kê hoch phát triên ldnh tê - x hOi  5 näm 2016-2020 cüa thành phO, Ngh 
quyêt Dai  hQi Dàng b thành phô lan thi.,'r XXI. 

- Cn ci.r yêu cu, m11c tiêu, djnh huthig nhim vi xây dirng K ho?ch phát 
triên kinh tê - xA hOi  näm 2020 theo CM thj. 1 6/CT-TTg và Huóng dan cüa B Kê 
hoach và Dâu tix tai  Cong van 453 8/BKBDT-TH, kru Phii 1iic 1,11 dinh kern. 

A A A II. Ke hoich dau tir cong 

Các don vj trên co SO' Kbung huO'ng dn cua B K hoch và Dau tu tai 
Cong van sO 453 8/BKIHDT-TH ngày 03/7/20 19, can cü Lu.t Dâu tu cong và các 
van bàn huOng dan thi hành cua Trung uo'ng Va Thành phO, kê hoch dâu tu cOng 
trung han  giai doan 20 16-2020 nêu trên dê xay dmg 1p kê hoach  dâu tu cOng nàm 
2020 cüa don vj, hru ni dung, nguyen tao và tiên d thixc hin. 

IlL V cung cp tãi 1iu nghiên cü'u, hithng dn xy dirng k hoch 

S& K hoach và ?u tu dàng tài các tài 1iu, van bàn pháp l, huO'ng dn xây 
dirng Kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi, Dâu tu cOng nàm 2020 và cáo tài lieu lien 
quan ducic dàrig tài trên website: http://dpi.danang.gov.vn  và 
http://ktxh. danangcily.gov. vn. 



IV. Tiên d báo cáo 

1. Chm nht ngày 25/7/2019, d ngh the s&, ban, ngành, UBND các qun, 
huyn và don vj có lien quan gi:ri Ké hoach  phát triên kinh tê - xâ hi, Dâutu cong 
nàm 2020 Báo cáo Iô'i và bang, biêu chung trong mt bàn Báo cáo) ye S Kê 
hoach và Dâu tu bang van bàn và file mém theo dja chi email: 
tonghopskhdt@danang.gov.vn  d thng hqp báo cáo UBND thành phô, giri B Kê 
hoch và Dâu tu cham nhât ngày 3 1/7/2019. 

2. Trong tháng 8/2019: S& K hoch và Du tu s lam vic vi B Kê 
hoach và Dau tu; to chirc lam vic các Sâ, ban, ngành và UBND qi4n, huyn có 
nhu câu dê tong hçp Báo cáo Kê hoch (ca kinh tê - xä hi và dâu tu cOng) trInh 
UBND thành phô, báo cáo B Kê hoch và Dâu tu theo quy dnh. 

3. Tru'c ngay 10/9/2019: Các S&, ban, ngành và UBND qi4n, huyn hoàn 
chinh Báo cáo Kê hoach (ca kinh té - xã hi và dâu tu cong) dê S&Kê hoach và 
Dâu tu hoàn thin báo cáo TJBND thành phô, trInh B Kê hoach và Dâu tu. 

(DInh kern ban photo Cong van sO' 453 8/BKHDT-TH ngày 03/7/2 019 cña Bç5 
Kê hoçich và Dáu tu' ye hu'O'ng dan xdy dy'ng kê hogch nàm 2020) 

NIhn diiçic COng van nay, yêu cu thu tnr&ng các don vj lien quan khn 
trucmg triên khai dung tiên d quy djnhL 

Nyi nhfln: 
- Nhi.r trén; 
- Till], TT HDND (b/c); 
-CT,các1PCTUBNDTP; 
- VP: CPVP, các phông: DTDT, 
VBXH, KTTC, TKTH; 
- Luu: VT, SKBDT, TK-TH. 
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DANII SACH GJI HTX(NG DAN xAY DTNG KE HOACH PHAT T1UEN 
KINHTE-XAHQINAM2O2O 

STT B€NVT GUT CH1J 
1 SO' COng thtrcng 
2 SO' Nông nghip và Phát trin nông thOn 
3 SO' Du ljch 
4 SO' Giao thông Vn tãi 
5 SO' Thông tin và Truyn thông 
6 SO'Xâydirng 
7 SO' Tài nguyOn Va Môi trung 
8 SO'Ngoivii 
9 SO'Tâicbmnh 

10 SO' Khoa h90 và Cong ngh 
11 SO' Vn hóa và Th thao 
12 SO' Giáo diic và Dào tao 
13 SO'Yt 
14 SO' Lao dng, Thuong binh va X hi 
15 SO'NOivci 
16 SO'Tupháp 
17 Thanh tra thành ph6 
18 Cong an thãrihph 
19 B Clii huy Quân six thãnh ph 
20 BO Chi huy b di Biên phOng thành ph6 
21 Cic Thng kê thânli ph6 
22 Ngân hang nhà nuOc clii nliánh Dà Nng 
23 Kho Bac Nhà nuâc 
24 Cic Thug thành phé 
25 Cic Hãi quan thành ph6 
26 CángDàNng 
27 Bão him x hi thành ph Ba N.ng 
28 Ban Xiic tin và H trçi du ttx Ba Nng 
29 Ban quãn 1 Khu Cong ngh cao và cáo Khu CN Ba Nang 
30 Ban Quàn l Dir an du tu xây dmg Khu cong ngh cao 
31 Ban Quan 15' dir an du tu xây dmg co sO' h thng u'u tiên 
32 Ban Quãn 15' dir an du ti.x xây drng h thng Va phát trMn do thi 
33 Ban quin 15' dr an Bu tii xây drng các cOng trinh giao thông 
34 Ban quãn 15' d an Du tu xây dirng cáo cong trinli DD&CN 

35 Ban quãn 15' d an f)u tu xây dmg các cong trinh NN&PTNT 

36 Ban An Toàn th%rc phin thànli ph 
37 Dài Phát thanli - truyn hInh Ba Nng 
38 Lien mmli cáo Hçp tác xa thành ph EDà Nng 
39 Tnr?mg Cao ding ngh 
40 UBND Quâ.n Hái Châu 
41 UBND Quân Thanh Khê 
42 UBND Qu.n San Trà 
43 UBND Qun Ngfi Hành San 
44 UBND Quân Lien Chiu 
45 UBND Quân Cm Lé 
46 UBND Huyn HOa Yang 



BQ KE HOiCH VA pAu TU' CQNG HOA XA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Ti,r do - I1nh phüc 

So: S3S /BKHDT-TH Ha Nói, ngày 03  tháng( nám 2019 
V/v hung dn xây dirng Ké hoch 

näm 2020 

• ...............KInh.gi: 
1 -07: 219 - Các B, Ca quan ngang Bt, cci quan thuc Chinh phii và các 

Co quan khác & Trung izcing; 
- Uy ban nhân dan các tinE, thành phô trirc thuc Trung uong; 
- Ngân hang Phát triên Vit Nam, Ngân hang ChInh sách xa 
hi, Ngân hang Hcip tác xã, Ngân hang Nông nghip Va Phát 
triên nông thôn, Ngân hang thucrng mai cô phân Cong Thuang 
Vit Nam, Ngân hang thucing mi cO phân Dâu tu và Phát 
triên Vit Nam; 
- Các $p  doàn kinh tê, tong cong ty Nba nuâc. 

Thc hin Chi thj s6 1 6/CT-TTg ngày 5 tháng 6 näm 2019 cia Thu tuó-ng 

ChInh phü v vic xây dirng K hoach  phát triên kinh tê xã hi và Dr toán 

ngân sách nhà nuic näm 2020, B K hoach và Du tu giri các b, ca quan 
ngang bô, ca quan trlrc thuc ChinE phü, Uy ban nhân dan các tinh, thành ph 

trVc thuc Trung ixo'ng, các tp doân kinh t, tng cong ty nba nuOc, các ca 

quan, dan vj (duói day gçi tht là b, ngành trung uang và dja phuang) Khung 

hrâng dn xay dmg K hoach phát trién kinh t - xã hQi và Dãu tu cong näm 
2020 nhu sau: 

A. TINH HINH THTIC HIIN KE HOiCH PHAT TRTEN KINH TE - xA HQI 
NAM 2019 VA DV KIEN xE HOACH PBAT TRIEN KIMI TE - xA HQI NAM 2020 

Các b, ngành trung uong và dia phuang can cu vào Chi th. s 1 6/CT-TTg 

ngày 25 tháng 6 näm 2019 cüa Thu tuóng ChIrth phi v vic xây dçrng Kê ho?ch 

phát trin kinh tê - xã hi và Dir toán ngân sách nhà nuóc n.m 2020 và Khung 

hu&ng dn k hoach nay, xáy dirng K hoch phát trin kinh th - xã hi nàm 
2020, trong do km báo cáo dy dü mt s ni dung duOi day: 

1. V tInE hinh thirc hin K hoch phát trin kinh t - xã hi nãrn 2019 

Dánh giá va uOc tInh hInh thirc hin k hoch phát trin kinh t - x hOi 

nàm 2019 cua ngành, da phuo'ng, bao gm: tInE hInh triên khai thiic hin kê 

hoch; các kt qua dt duc; tn ti và khO khàn trong viéc thirc hin k hoch, 
cap nht tInh hlnh dn thai dim báo cáo; phân tIch nguyen nhân cua CáC ton ti, 
han chê; d xut các giãi pháp thirc hin trong nhrng tháng con 1aj  và uó'c cã 
nám 2019. 
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Trong do, d ngh các b, ngành trung uang báo cáo tInh hInh thirc hin 6 
tháng và c.p nht tmnh hInh dn tho dim báo cáo, irO'c thrc hin câ nAm di vói 
các chi tiêu K hoch phát trin kinh t - xã hi nàm 2019 duçxc Quc hi thông 
qua ti Nghi. quyt s 69/2018/QH14. 

TT Chi tiêu 
Uc thirc 
hiên nOrn 

2018 

Nni 2019 

Mtjc tiêu 
Quoc hi 

giao 

TH 6 tháng 
dOu nOm 

r TH Ca 

na 

Tc d tang tng sOn phm trong rnràc (GDP) 7.08 6,6-6,8 

L 
Tôc dQ tOng chi s giO tiOu dOng binh quOn 
(CPI) i,54 Khoang 4 

Tong vein du tu phat trin toOn xO hi so 
GDP 

- * 
334 

4 
T' 1 khu cOng nghip, khu ch xut dang 
hoot dng có h thông xr 1' nuoc thai t$p 
trung dt tiOu chuân mOi trtrOng 

88 89 

S T'lchephOrrng 41,65 41,85 

6 T6c d tang tong kim ngch xutkhu 13,3 7-8 

T' l nhp siOu so vOi tang kim ngch xut 
khOu 

Xut SCU 

2,8% 
DrOi 3% 

8 
SO gitrng bnh trOn I vn dOn (khOng tinh 
girng tr.m y tê xO) 

26 5 27 

9 T' l dOn s tham gia bOo hiOm y t 87,7 88,1 

10 

Mic glOm t I h ngheo theo chun nghOo 
tiêp cn da chiéu 
- Trong dO: GiOm t l h nghOo ti cOc huyn 
nghOo 

1 35 1-1 

4 

II Tlthtnghip&khuvtrcthOnhthj 3,1 Dtr&i4% 

12 

T l lao dng qua dào t?o 

- Trong ó: T' l lao dng qua dOo to tir 3 
thOng trO IOn Co chCrng chi cong nhn kOt quO 
dào tao 

58,6 

23-23,5 

60-62 

24-24,5 

2. D? kin K hoch phát triên kinh té - x hi nãm 2020 

Trén ci sc k& qua dánh giá tInh hInh thirc hin k ho.ch phát trin kinh t 
- xä hi nãm 2019 nêu trén, can cir mic tiêu, nhim vlt chü yéu cOa k hoch 
phát triên kinh t - x hi nàm 2020 ti Chi th s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 
nm 2019 cUa Thu tuóng ChInh phü, các b, ngãn}i trung uong vâ dja phLrang 
xay dung miic tiêu phát tritn, các chi tiêu chü yu, các can di ion, các nhim vi 

vâ dlnh  huOng phát trin, giái pháp thic hin cüa t&ng ngành, dja phucmg trong 

näm k hoich nàm 2020. 

Di vOl các chi tiëu xây dijng k ho?ch phát trin kinh t - x hi nãm 2020 
phái phi hcip vói h thông chi tiêu k hoach phát trin kinh t - x hi 5 nàm 
2016-2020, trong do luu chi dua ra các chi tiêu chü yu, có phuong pháp tInh 
toán rô rang, có khã nàng thu thp dixc, phi hçrp vO'i dnh hithng phát trin kinh 

té - xã hi 5 näm 20 16-2020 cña ngành, dja phucrng Va quc gia. 
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Th'rc hin Nghj djnh so 45/20171ND-CP ngày 21 tháng 4 nàm 2017 cüa 

ChInh phü ye quy djnh chi tiêt vic l.p k hoch tài chInh 05 näm và kê hoach 

tài chInh - ngân sách nba nuó'c 03 nàm, B Tâi chinh së có huóng dn ci th ye 

xây ding và thng h9p kê hoch tài chInh - ngân sách nba nuóc 03 nàm 2020-

2022 các ngành, các cap. Các b, ngành trung uong và dla  phuang xác dnh các 

chi tiêu kinh th - xã hi chü yu trong thai gian 03 nàm 2020-2022 giri B Tài 

chInh, B K hoch và Du tu d lam can cir xây dirng k hoach tài chInh - ngân 

sách nhà nithc 03 nàm 2020-2022 cap quôc gia. 

3. To chrc thuc hiên 

Can cir Chi thj s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nàm 2019 cüa Thu tung 

ChInh ph ye xây dimg K hoch phát trin kinh t - xà hi và dir toán ngân 

sách nhà nuâc nàm 2020 và các hutng dn ti vn bàn nay, B trn&ng, Th 

truang ca quan ngang b và Ca quan khác a Trung uang, Chü tjch TiJy ban nhân 

dan các tinh, thành ph trirc thuc Trung ucmg, Chü tjch Hi dng thnh viên 

các tap doàn kinh t tong cOng ty nhà n'Lróc t chirc triên khai dánh giá TInE 
hInh th\rc hin K hoch phát trin kinh t - x hi nàrn 2019 vâ dir kin K 

hoach phát triên kinh tê - xã hi nàm 2020 giri B K hoch và Du ti.r, B Tài 

chinE truac ngày 31 tháng 7 nàrn 2019. 

Kern theo ni dung báo cáo v tmnh hInh thirc hin kê hoach phát trin kinh 
- xä hi nàm 2019; dir kin k ho.ch phát trin kinh t - xã hi näm 2020 và 

các chi tiCu kinh t - xã hi chü yu trong thii gian 03 nàrn2020-2022, d ngh 
các b, ngành trung uang và dja phuo'ng báo cáo dy dfi các s 1iu ci:ia ngành, 

da phuang. 

(C/u tiê't nç$i dung hu'àng dn dan/i giá tInh hInh thy'c hin Kê' hoçwh phát 

triê'n kin/u té' - xâ h5i nàm 2019 và dirt kiln Kê' hoçzch phát trié'n kin/i té' - 5 h5i 

nái'n 2020 tai Pluu luc sd .1 và Phu luc sl 2 dIn/u kern) 

B. 14P KE HOiCH DAU TII CONG NAM 2020 

Can cr các quy djnh cUa Luat  Du tu công, Luat  Ngân sách ithà ntrac 
(NSNN), các Nghj dnh ci'ia ChinE phu huang dn thi hành Luat Dâu tu cong và 
Luat NSNN, Nghi quyt s 26/2016!QH14 cüa Quc hi v Kê hoch dâu tu 
cOng trung h.n 5 nàm giai don 2016-2020, Nghi. quyt s 71/2018/QHI4 cüa 
Quôc hi ye diu chinh K ho?ch du ti.r cOng trung hn giai don 20 16-2020, 
Quyet dnh so 63/2018/QD-TTg ngày 12 tháng 01 nàm 2018 v phC duyt d an 
ca câu ii dâu tu cOng giai don 2017-2020 yà dnh huóng dn näm 2025, Chi 

thi sO 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 narn 2019 cua Thu tixOng ChinE phü ye xây 
d\Ing Kê hoch phát triên kinh tê - xã hti và Di,r toán ngân sách nhà nithc nàm 
2020, d nghj các bô, ngãnh yà dja phuang trin khai vic dánh giá tinh hinh 
thc hin ké hoch du tu cOng nam 2019 và lap ké hoch du Ui cOng näm 
2020 theo các ni dung duâi dày: 



I. CAN C DANH GIA T1NII HINH T1IJC HIN XE IIOiCH I)AU TIJ CONG 
NAM 2019 

1. Các Nghj quyêt cüa Dáng, Quc h5i, Hi dng nh.n dan v k hoach du 
ti.r công: Nghj quy& so 07-NQ/TW ngây 18 tháng 11 nàm 2016 ciia B ChInh trl ye 

co câu lai  NSNN, quán 1 ng cong báo dam nn tâi chmnh quc gia an toàn, bn 
vng (Nghi quyêt s 07-NQ/TW); các Nghj quyt cia Qucc hOi: s 
142/2016/QHI3 vK hoach phát trin kinh tê - xã hi 5 näm 2016-2020 (Nghj 
quyt s 142/2016/QH13), s 25/2016/QH14 ye K hoach tài chirth 5 nàm qu6c gia 
giai doan 2016-2020 (Ngh quy& s 25/2016/QH14), s 26/2016/QH14 v K 
hoach dau tir cOng trung han  giai don 2016-2020 (Nghj quy& s 26/2016/QI-114), 
so 71/2018/QH14 ye diêu chinh K hoach du tu cong trung han  giai doan 2016-
2020, s 70/2019/QR14 v Dir toán NSNN nãm 2019 và so 73/2018/QH14 ngây 
v Phân bô ngân sách Trung uo'ng (NSTW) nàm 2019 và các Nghj quy& ca Hi 
dOng nhân dan các cap ye ké hoach du tLr cOng trung han  giai don 20 16-2020 và 
dr toán ngãn sách dla  phiroig (NSDP), phân bô NSDIP nam 2019. 

2. Các Quyt djnh cüa Thu tuOng ChInh phü v giao k hoch và diu chinh 

(neu cO) k hoach du tu cong trung han  giai doan 2016-2020 và nãm 2019. 

3. Các van ban chi do diu hânh cüa ChInh phu, Thu tuâng ChInh phü 
trin khai k hoach du tu cong narn 2019. 

II. DANH GIA TINH HINH THTfC HI]N KE HOiCH DAT] TU CONG NAM 2019 

Các b, ngành và dja phiiang danE giá tinh hInh thçrc hin k hoach du tu 

cong nàrn 2019 grn các ni dung sau: 

1. Tinh hInh thirc hin và giãi ngân k hoach  du ur cOng 6 tháng dâu nãm vâ 

u&c thrc hin cá näm 2019 theo tirng ngun van: vn ngãn sách nhà nuO'c (bao 

gm vn trái phiu ChInh phü), vn trái phiêu chInE quyên dja phLrang Va CC 

khoán vn vay Idiác cüa ngân sách dja phuong d du tu, vn h tr phát triên 

chInE thirc (ODA) và vay uu dãi cüa các nha tài trg nuc ngoãi, vn tin ding dâu 

tu phát triên cOa Nhâ nuOc, vOn tir nguôn thu dO 'a  cho dâu tu ñhirng chua dua 

vào can di ngân sách nhà nuó'c; tinli hinh thrc hin cc d! an dâu tu tr ngun 
tin ban tài san trên dt và chuyn nhLrgng quyn si:r dung dat. Các b: Y té, Quôc 
phông va Uy ban nhân dan Thânh ph H Chi Minh háo cáo tinh hInh thurc hin 

1âu tu', xây c1g os I nh vin t1J! trung uong và tuyn cui dt tai  Thânh phO 

Ho ChI Minh tr ngun rng vn Qu 1-Ti trçi s.p xp v Piiát triOn doanE nghip 

(chi tit tang s v&i du'cic cng tr Qu', s vOn Cia giãi ngân, sO vOn da ;<uâ Qu 
iihung chu'a giái ngân, sO vn chu'a xut Qu'), s vn hO tn ti.r dir Loan chi dáu tu' 
p.hát triCn cua NSTW các nãm 2017-2019 'â vic tnién kiai thirc hin; dO xue1t các 
kiOn ngh bâo darn tin d thc hin cc di] an (nu cO). Các b, ngânh Va da 

phuong ra soOt k hoac.h du flr vOn trOi phiêu ChInh phu cia tirng dtr On, Lrng do 

lam rO kO hoach du tu trung han  Cia giao ho.c diu chinE (nu co), s vOn Cia giao 
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k hoch hng nãm cüa tüng dir an, khà nãng giài ngân cüa trng d\r an trong giai 

doan 2016-2020, so vOn con Ii chuyên sang giai don sau. 

2. Tmnh birth buy dng các nguOn von cüa các thành phn kinh t khác phic 

vii cho dâu tu phát tri&i. 

3. Các kêt qua dt thrqc, the khó khàn, vung nc vâ nhng tn tii, hn 
ch trong vic triên khai thirc hin k hoch du tu cOng nàrn 2019, trong dO báo 
cáo rô nguyen nhân cia các khO khãn, vung mc Va nhüng ton ti, hn ché nay. 

4. Các kin nghj và giâi pháp d triCn khai kê hoch dâu tu cong trong 
nhng tháng cuOi nám 2019. 

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

NAm 2020 là nàm cuôi triên khai thirc hiên các muc tiêu cüa Chin hrnc 
phát triên kinh tê - x hi 10 nám 2011-2020, kO hoch phát trin kinh t - xã hôi 
05 nãm 20 16-2020, kê hoch du tu cOng trung hn giai do?n 20 16-2020 và các 
chuong trmnh mc tiêu quc gia, chuong trinh mçic tiêu giai don 2016-2020; l 
nãm quyt dlnh  vic thirc hin thành cong các iniic tiêu phát trin kinh t - xâ 
hi vá kê hoch dâu tu cOng giai don 2016-2020 dã d ra cilia các cp có thm 
quyên. 

1. Xác djnh rO miic tiêu, th(r tir uu tiên trong kê hoach du tu cong nm 
2020 phi hçip vO kê ho?ch dâu tu cOng trung h?n  giai  do?n  2016-2020 dã duçc 
Quc hi thông qua vâ khà nàng can dôi các nguôn vOn dâu tu nm 2020, trong 
do b tn dti k hoch du tu vein ngân sách nhà nuóc nàm 2020 d: thanh toán 
no xây drng co bàn cOn lai chua thanh toán, vn cho 02 chuang trInh miic tiêu 
quc gia, vn cho các dir an hoân thành dua vào sü diing trong nãrn 2020; uu 
tiên b trI vn thu hi vn rng truOc, du tu cho the chuang trinh mic tiêu dã 
ducic phê duyt nh.rn huàng dn mic tiêu giârn nghèo, t?o  vic lam, phát triOn 
nOng nghip, nOng thOn, các v1ng min rn'i, rtng dtng bào dan tc, vmg bj ânh 
hithng nng n cilia thiên tai; các dir an, cOng trInh y t& giáo diic, các dir an phát 
trin h tang tr9ng dim t?o  sirc lan tOa và kk n& phát tnin; các dir an quOc 
phOng - an ninh, bâo v chili quyn bin dào; khOng b trI vn cho các dr an 
chua clap irng diu kiên theo quy djnh, khOng có khà nàng giâi ngân trong nàm 
2020. Vic b trI vOn nu&c ngoài phãi ph hp vi tin d giài ngân t'r nhà tài 
tro vâ tiên do thuc hién du an, b trI di:i vn cho các dir an kát thilic Hip djnh 
vay trong nám 2020. Viêc quân 1, sir ding 10% dir phOng k hoch dâu tu cOng 
trung han giai doan 20 16-2020 theo dOng Nghj quyt cilia QuOc hi. 

2. Vic xây diing k hoach dâu tu cOng 11am 2020 phäi thirc hin theo các 
quy dnh cüa Lut Du tu cOng. Lut NSNN, các Ngh.i dnh hung dn va Chi 

thi sO 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 näm 2019 cüa Thu tuóng ChInh phü ye xây 
dung k hoach phát trin kinh t - xa hi và dr toán ngân sách nhà nuOc nàrn 
2020. 
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IV. D KIEN KE HOiC}T DAU TU CONG NAM 2020 

Can cr tInh hInh thu'c hiên k hoch d.0 tu' cong 6 tháng dâu nàm Va uóc 

thuc liiên Ca nàm 2019, kê hoach du tu cOng trung hn giai don 2016-2020, 

khá nãng can di ngun vn trong k hoch nàm 2020; khá nãng thirc hin Va 

giái ngân cüa tmg dçr an trong nãrn 2020, dà nghi các b, ngành Va dja phuong: 

1. Dr kin nhu cu vã khá nãng can d& các ngun vn du tu k hoach 
nàm 2020 

a) Dr kin nhu cu k hoch du tu cOng nArn 2020 ci:ia b, ngânh vâ dla 
phuong theo trng nguOn vOn. 

b) Dir kin khá nàng huy dng các ngun vn du tu ciia các thành phn 
kinh tê khác ngoâi ngun vn du tu cOng. 

c) Các thun Igi và các khó khãn, vu'ó'ng m.c trong vic can di và huy 

dng các ngun vn dâu tu trong näm 2020 d thirc hin các miic tiêu, nhiin vu 

ca kê hoch phát triên kinh té - xã hi närn 2020. 

d) Các d xut, kin nghj Va các giãi pháp triOn khai thirc hin kê hoch du 

tu cong nãm 2020 ca b, ngãnh và dla phuo'ng. 

2. Lp ké hoch dâu tir vOn ngân sách nhà nuó'c näm 2020 

a) Nguyen t.c b tn k hoch 

Vic 1p k hoch du tu vn ngân sách nhâ nuàc nãm 2020 (bao gm vn 

trái phiu ChInh phü) theo các nguyen thc chung t?i  miic III nêu trCn Va các 
nguyen täc cii the duO'i day: 

(1) Vic 1p k hoch dâu tu v6n ngân sách nhà nuâc nãm 2020 phái phii 

hçp vói quy djnh caa Lut Dâu tu cOng, Lut NSNN, Nghj quy& s 

25/2016/QH14 cüa Quôc hi ye K hoch tài chInh 5 näm quOc gia giai don 
2016-2020, Nghj quyêt s 26/2016/QH14 cüa Quôc hi ye Kê hoch dâu tu 

cOng trung hn giai don 2016-2020, Ngh quyt so 71/2018/QH14 ciia Quôc 

hi v diCu chinh K hoch du tu trung hn giai don 20 16-202, Nghj quyt s 

1023/NQ-UBTVQHI3 ngày 28 tháng 8 nãrn 2015 cüa Uy ban thung vi Quc 

hi vâ Quyt djnh so 40/2015/QD-TTg ngày 14 tháng 9 nãm 2015 cia Thu 

tuung Chinh phü v nguyen tc, tiêu chI, djnh mrc phân b vOn du tu vOn ngân 

sách nhà nuó'c giai don 20 16-2020; phii hp v&i k hoch d.0 tu cOng trung 

hn 5 nãrn 20 16-2020 da dugc cp có thãrn quyên giao kO hoch. 

Trong do hru ": 

(1) Cáo b, c quan trung uang, CáC co' quan, do'n v & dia phuo'ng cO dir an 

d.0 tu dup'c c quan cO thm quyn cho phép sr ding nguôn thu tir sap xêp 1i, 

xr 1 nhâ, dat thuôc sO hu nhâ nuó'c, phái 1p dir toán chi dâu tu' tr nguOn thu 
nay nm 2020, trong dO, iãrn rO cOc di.r an du'c phé duyt sO' ding tr nguôn tiên 

ban tai san trOn dat vâ chuyCn nhuig quyCn sr ding dat dã nôp ngân sách 
nhug chua sir ding; các dir an dr kiên sir diing tr nguOn tiên hOn tài san trén 
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dat và chuyên nhucrng quyn sr ding dt phãt sinh trong nàm 2020; gui Ca quan 

Kê hoch và Dàu tu và ca quan Tài chinh cng cap dê tong hp dr toán NSNN 

trinh c.p có thrn quyn quyk djnh theo diing chi dao  ca Thu tràng Chinh phii 

t?i Chi thj s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nàm 2019. 

(2) K hoich du tu vn nãm 2020 phài dugc xây drng trên co so' tiêp tçic 

ca câu lai  dâu tu nguOn NSNN theo hithng tp trung, khc phic dan trài, nâng 

cao hiu qu du tu. 

(3) id hoach du tu vn NSTW närn 2020 v Cu bàn bng näm 2019, cac 

b, ngành, các dja phuang xây dirng phuang an phân bô k hoach clii chat ch, 

chi tit theo tlrng dçr an, bâo dam các nguyen tc sau: 

- Phài phi hgp vo'i khà nãng thrc hin và giài ngân trong närn 2020. 

- Trong tfrng ngành, linh vrc, chuang trInh thirc hin vic phân b vn pl-iài 

bào dam theo thir tu u'u tiên sau: 

+ B trI di k hotch dâu tu von ngân sách nhà nuó'c nãrn 2020 d thanh 

toán nçi dçng xây dvng  cci bàn cOn 1i chira thanh toán, b trI dñ vn cho các du 

an dir kin hoàn thành trong nàrn 2020. 

+ Uu tiên bO tn vên cho dir an dã hoàn thành và bàn giao dua vào si:r ding 

nhung chua b trI do' vOn; thu hôi các khoàn vn ing truó'c cOn Iai  cüa k hoach 
u tu trung han  giai doan 2016-2020; vn chun b dâu tu cho các dir an dir 

kin triên khai trong giai doan 2021-2025; vn cho các nhim vi quy hoach theo 
quy djnh cüa Lut Quy hoch và các Ngh djnh huO'ng dan; vOn dOi ung cho di.r 
an so' dung vén ODA và vn vay ml dãi cOa các nhà tài tr9' nuâc ngoài; vOn dâu 

tu cüa Nba nuOc tham gia thrc hin di an theo hInh thüc dôi tác cOng tu'; 

+ Dr an chuyn tip thirc hin theo tiên d dirçc cp Co thlT1 quyén phê 
duyt; 

+ Dôi vâi các dr an khôi cong mói, chi bO tn vn k hoach nàm 2020 cho 
các dr an tht sir cn thit dáp iimg di các diu kin: (i) Dä dugc c.p có thâm 
quyn giao k hoach vn du tu cOng trung han  giai  doan  20 16-2020; (ii) Den 

ngây 31 tháng 10 nãm 2019 có quyt dinh du tu dix an theo dung quy dnh cüa 

Lut Dâu tu cOng; (iii) KhOng b trI vn k hoach du tu cOng cho các dr an 
khOng thirc hin trInh tx lap, thm dnh, phê duyt quyt djnh cho' truang dâu tu, 
quyt djnh du tu theo quy djnh ci:ia Lut Du tmx cOng và các van bàn huo'ng dan 

thi hành; Di vó'i dr an chuân b clâu tu phài có Quyt djnh phê duyt dp' toán 
chun hj du tu dn ngày 31 tháng 10 närn 2019. 

- .Mo'c vOn b tn cho to'ng dir an trorig k hoach nàm 2020 khOng vup't qua 
so von con 1i co'a k hoach  du tu trung han  ngun ngân sách nhâ nuóc dà duc 
Tho' tuOng ChInh pho' và các cp ch[nh quyn dja phuong (d6i vó'i chi tit du tu' 
theo ngânh, linh virc ngun ngân sách dja phuang) giao k hoach tru di lüy k sO 
vn d b tn den hOt k hoach nàm 2019. 
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- Không b tn k hoch du tr vn ngân sách nhà nuc nãm 2020 cho các 
d an không thuc nhirn v chi dâu tu nguôn ngãn sách nliâ nu6c, không du?c 
cap có thâm quyên giao ké hoch du tu trung h?n vn ngân sách nhà nuOc giai 
doan 2016-2020. 

b) Dir kin danh muc dir an và b trI k hoch d.0 tu vn ngun NSNN 
nãm 2020 cho trng dir an 

(1) Di vi các dr an sr dung vn du tu ngun ngãn sách trung ung: Can 
cir mpc tiêu, djnh huóng, nguyen tc và khá nàng can d& vn du tu, các b, 
ngành, dja phuang dir kin danh miic dir an và niiic vn cho trng dçr an theo 
ding các nguyen tãc quy dinh ti dim a nêu trCn. 

(2) Di vó các dir an sü diing vn can di ngân sách da phuong: 

- Can cir các quy dinh cia Lut Du tu công, Lut NSNN, các Ngh djnh 
huóng dan thi hành Lut Du tu cong Va Lu.t NSNN, các Nghj quyt ciia Quc 
hi, Uy ban Thuäng v Quôc hi, chi do ctia ChInh phii, Thu tung ChInh phü, 
Chi th s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 n.m 2019, dir kin khâ nãng can di 
ngun vn d.0 tu, Chü tich  Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trrc thuôc 
Trung uong chi do rà soát vâ dir kin phuong an b trI vOn du ti.r trong can dôi 
ngân sách dja phung nàni 2020 phfi hçTp vii kê hoch du tu trung hn von can 
di ngân sách dla  phuang theo diirng các nguyen t.c, quy dnh, baa dam b tn 
vn tp trung và nâng cao hiu qua sir dung vn du tu. 

- Di vo'i ngun thu x s kin thit, d nghj da phLro'ng uu tiên dâu tu 
ngu'n vn nay cho lTnh vuc giáo duc - dâo tao, y t, Chuang trInh mc tiCu quc 
gia xây dçmg nOng thôn mdi, cong trInh ng phO vi bin dM khI hu và cáo cOng 
trinh phüc lcii xä hôi khác thea quy djnh cüa c.p có thâm quyn thea diing chi dao 
ci:ia Thu tuóng ChInh phü ti Chi thj s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 nãm 2019. 

- Di vâi ngun bi chi ngãn sách dja phua'ng cp tinh: theo quy djnh cua 
Lut NSNN näm 2015, bi chi ngân sách dja phuong chi dugc s dung d dâu tu 
cac du an thuôc k hoach d.0 tu cOng dugc Hi dông nhân dan cp tinh quyêt dnh. 

3. Lp k hoch vn ODA vâ v6n vay iru däi cua các nhà tài trçl rnthc ngoài 

.Lp k hoach vn ODA vâ vén vay uu däi cña các nba tài trçl nuc ngoâi 
thea dung quy djith cüa Lut Du ttr công, Luât NSNN, Lut Quân 1 ng cOng và 
cáo Nghi djnh huOng dn thi hành, trong dO lam nO ngun vOn ODA, von vay u'u 
dãi cac nhà tài trg ni.thc ngoâi duçic phân b cho chi dâu tu phát tniên, chi sir 
nghip và vOn dOi Ong cOa cáo chuong trinh, dir an sir diing vOn ODA Va VOfl 

vay uu dãi ciia các nhã tâi tro nuóc ngoài. DOI vó'i các chuang trinh, dir an hOn 
hcp (câ cap phát va cho vay 1i) phái lam rO mnue vOn cho t'rng phân. 

Trong thOu kiên nguOn vOn ODA giám, vOi muc d wu dâi thâp hon truc, 
can phãi rá soát chat chë, thri tr9ng kO hoch vOn ODA và vOn vay ixu dãi cüa 
cáo nba tâi trç nuóc ngaài thea các nguyen tao sau: 
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- Các chuang trInh, dir an thrcic b trI vOn kê hoach närn 2020 phãi ph'i hçTp 

vó'i djnh huàng thu hit, quãn 1' và sir ding ngun vn ODA Va vOn vay isu dài 

cia các nhà tãi trcc ntrc ngoài giai don 2016-2020, k hoch dâu tu cOng trung 

hn giai don 2016-2020 Va kê hoch tài chmnh 05 nàm quôc gia. 

- Bô trI ké hoach du tu vn ODA vã vOn vay uu dãi cüa các nba tài tn 
nuc ngoài can dôi trong NSNN cho các dir an bào dam theo tiên d dà k kêt 

vói nhà tài trg, khà nãng can dôi ngun vn di rng, tin d giái phóng mt 

bng theo quy djrth cüa Lut Dat dai, nàng lirc cia chü du tu chuang trInh, du 

an và tiên d thirc hin du an. 

- Di vói các dçr an ô có ca cu hn hçp (bao gm dir an thành phãn & 
trung uo'ng do các b, ngành là co quan ch quàn quàn Is', thirc hin và thr an 
thành ph.n & dja phuo'ng do Uy ban nhân dan các tinh, thành ph là cci quan chü 

quàn quán 1, thirc hin), Cu quan chü quán dir an O (be, ngành) rà soát, phân 

khai nguôn vn nrnc ngoài theo tin d; co quan chii quàn dii an thành phn/dja 

phixcmg can d& trong dix toán NSDP nAm 2020 phiT hp vi ké ho?ch trung hn 
dâu tu vn nucrc ngoài thryc giao. 

4. Lp k hoch vn ti ngun thu d li cho du tu rihung chua dua vào 

can d& ngân sách nhà nuót nàm 2020 

Các b, ngành và dla  phuang can cir vào khà nang tirng ngutn thu th, 
1p k hoch du tu vn tr ngun thu d 1i cho du tu nhi.rng chua dua vào can 
di ngân sách nhà nithc nàm 2020 theo các ni dung duài day: 

a) Dir kin k hoich tirng nguôn thu c11 the dE li cho dAu tu nhung chua 
dixa vào can dôi ngân sách nhà nuó'c. 

b) Trên cci s dr kin k hoch các khoãn thu chixa dua vào can di ngân 
sách nhà nuót nàm 2020, các bô, ngành và dja phi.ro-ng dir kin s vé,n dt l?i cho 
du tu va d kin phuo'ng an phân b chi ti& theo dung quy djnh cüa Lu.t Du tu 
cOng va các mc tiau, nhim vu quy djnh ti các Ngh quyt c1ia Quc hi, quy 

dnh cüa ChInE phü, Thu tuó'ng Chinh phü (nu có)dM vâi timg nguôn thu cii the. 

c) Dr kin phuo'ng an phân b ci th di vó'i trng ngun vn theo các 
nguyen tac quy dnh ti Mic I trén day và phf hcrp vâi khã nãng thu näm 2020 
và kê hoach  du tu vOn ti.r ngun thu d lai cho du tu nhirng chua dua vào can 
dOi ngãn sách nhà nuc giai doan 2016- 2020 dà trinh cp có thtm quyn. 

5. Lp k hoch vn tin dimg du tu phát trin ctia Nhà nuó'c narn 2020 

a) Ngân hang Chinh sách xä. hi dçr kin tc d tang du nç tin ding dâu tu 

phát triCn cüa Nba nu'óc ph hç'p vói tc d tang truOng kinh t, gn vói nâng 
cao chat lugng tin dirng, bào darn dáp img kp thOi nhu câu van cho nn kinh t 
và báo cáo các ni dung sau: 

- Vn diu lê cfia Ngan hang dn ngày 31 tháng 12 näm 2019 vâ dr kin 
dn ngày 31 tháng 12 näm 2020. 
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- Kê hoich huy dng vn nàm 2020. 

- K hoch c.p b chênh Ich läi su.t tin ding du tu và phi quãn 1 nãm 

2020: Can cir vào quy dJnh cfia c.p có thm quyn, tInE hInh thrc hin näm 

2019 và dir kin nhQiig thay di v d& tung, chInh sách, nhirn vi nãm 2020 

d xay dijng k hoch chi theo quy dlnh. 

- Dr kin tng du n ngun vn tin diing du tu phát triên cüa nhà nuc 

dn ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Va den ngày 31 tháng 12 nãrn 2020. 

b) Ngan hang Phát trin Vit Nam dr kin tong mic k hoch tin dçing d.0 

tix phát trin cüa Nhâ nuó'c vã báo cáo các ni dung sau: 

- Vn diCu 1 ciia Ngãn hang den ngày 31 tháng 12 näm 2019và dr kin 

dn ngày 31 tháng 12 nãm 2020. 

- Kê hoch huy dng von nàm 2020. 

- K hoch vn tin diing dâu tu phát trin cia nhà nuóc nãm 2020, bao 

gm: tin ding du tu trong nuóc, cho vay dâu tu, bâo lãnh tin diing d.0 tu, h 

trç lãi suât sau dãu tu và cho vay Ii nguôn vn ODA theo ngãnh, lTnh vrc, theo 

trng chuang trmnh Va dir an cii th (nu co). 

- Ké hoch cap bü chCnh 1ch lãi sutt tin dçing d.0 tu và phi quân 1 nàrn 

2020: Can cr vâo quy djnh cüa cap có thâm quyên, tinE hinh tIc hin näm 

2019 Va dr kin nhng thay dOi v d& tugng, chInE sách, nhi@n vi näm 2020 

d xây dixng k hotch chi theo quy dnh. 

- Dir kin tng du nç ngun vn tin diing du tir phát triên cüa nhà nuàc 

dn ngày 31 thángl2 nãm 2019 vâ den ngày 31 tháng 12 nàm 2020. 

c) Ngân hang NOng nghip Va Phát trin nông thOn, Ngân hang thuang mi 

CO phn Cong thucmg Vit Narn và Ngân hang thuang mi c phân Du tu và 

Phãt triCn Vit Nam báo cáo các ni dung sau: 

- Dir kiOn tèng di.x ng nguOn vn các chucing trInh tin ding duc huOng cp 

bi lãi suát vâ phi quãn 1' tr ngân sách nhà nithc dn ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

vâdênngày3l tháng 12 närn 2020. 

- Kê hoch cp b chênh 1ch lãi suât tin diing d.0 tur vâ phi quán 1' di vi 

các huung trInh tin ding nCu trCn nàm 2020: Can c vào quy djnh cña cp có 

thm quyn, tInh hinh thuc hiên nãm 2019 và dir kin nhUng thay dOi ye dOi 

turcrng, chInh sách, nhiêm vu nãm 2020 d xãy dirng ké hoch chi theo quy djnE. 

6. Lap k hoch narn 2020 chuTang trInh m'.c tiêu quOc gia 

Các bô, ngành vâ dja phuang d xuât ngun 1rc thiic hin các chung trInh 
miic tiêu quc gia närn 2020, trong do dci kiii theo CG câu nguOn vOn, theo trng 

dr an, ni dung thành phn theo quy dnh ti Diu 5 Quy ch quãn 1, diCu hành 

thuc hiên các chuurng trInh mc tiêu quôc gia duc ban hành kern theo Quyêt djnh 

sO 41/2016/QD-TTg ngây 10 tháng 10 nàm 2016 cia Th'i tuóng ChInh phü vâ 
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Thông tr s 0712017/TT-BKHDT ngây 14 tháng 12 näm 2017 cüa B IKe ho?ch 

và Du ttr quy djnh và huóng dan rnt s ni dung tai  Quy chê quãn 1, diêu hành 
thirc hin các chuong trinh miic tiêu quôc gia ban hành kern theo Quyt dnh s 
41/2016/QD-TTg ngây 10 tháng 10 nãm 2016 clia Thu tithng ChInh phil Viêc lap 
k hoach các chuo'ng trInh miic tiêu quc gia theo nguyen täc: 

B trI von d thu hi các khoán vn dã lrng truóc cho các chuung trInh 
m1ic tiCu quôc gia. 

- Lp kC hoach vn các chucng trInh m1c tiêu quôc gia phâi dam bào phi 
hçTp vi chü trucTng dâu tu tai  Nghj quyêt s 100/2015/NQ-QH13 ca Quc hôi 
và các Quyt djnh phê duyt dâu tu tzng chucrng trinh (Quyt djnh s& 
1600/QD-TTg ngày 16 tháng 8 närn 2016; 1760/QD-TTg ngày 10 tháng 11 nám 
2017; 1722/QD-'ITg ngày 02 tháng 9 nãrn 2016 c1ia Th tuóng ChInh phü), cac 
Quyet djnh cüa Thñ tithng ChInh phü phC duyt nguyen täc, tiêu chI, djnh mrc 
phân bô von ngân sách trung uong và t' 1 von dOi ing ngân sách da phuong 
trng chuong trInh (Quyêt djnh s& 48/201 6/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nãm 
2016; 12/2017/QD-TTg ngày 22 tháng 4 nàm 2017) Va huóng dn cüa các b là 
ch chuo'ng trinh, co quan chü tn dir an thành phân thuc chuong trInh. 

- K hoach  du tu vn các chuong trinh miic tiéu quc gia nàrn 2020 phãi 
phü hcip vO'i K hoach thc hin các chuong trinh rniic tiêu quc gia giai doan 
2016-2020 và Kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2016-2020 dã diu 
chi'nh tai  QuyCt dnh sO 1896/QD-TTg ngây 31 tháng 12 nam 2018 v vic b 
sung, diu chinh k hoach dãu tu cOng trung han  giai doan 20 16-2020 cho các 
b, ngành và dja phuong. 

V. TO CIIIC THJJ'C HIN 

Can ci'r các quy djnh tai  Lut Du tu công, Chi thj sé 1 6/CT-TTg ngày 25 
tháng 6 nàm 2019 cüa Thu tung ChInh phu ye xây dng K hoch phát trin 
kinh tê - xã hi vr toán ngân sách nhâ nirc nàm 2020 vã các quy dnh tai 
van bàn hung dn nay, các B tru&ng, Thu tru&ng co quan ngang b và các co 
quan khác i Trüng uang, Chu tjch IJy ban nhân dan các tinh, thành pho trrc 
thuc Trung hong, Chñ tjch Hi dng thành viên các t.p doàn kirth tC, tong cong 
ty nhà nuc can ctr chrc nang, nhiârn vi to chirc trin khai xây dirng kê hoach 
du ttr cOng nam 2020 theo tiën d sau: 

1. Các b, ngành và dja phuong t chirc dánh giá tInh hInh thirc hiri k 
hoach du tu cOng näm 2019 và du kin k hoch du tu Cong näm 2020 theo 
Càc. huóng dn nêu trên gri B K hoach vâ Du tu', B Tài chInh truóc ngày 31 
tháng 7 nàm 2019 theo quy djnh tai Lut Du tu cOng. 

2. Ngân hang Phát trin Vit Nam Va Ngân hang ChInh sách xã hi tOng 
hgp báo cáo dii kin ké hoach dan tu von tin dung du tu phtht trin cüa Nba 
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nuéc näm 2020, gui Bô K hoch và D.0 tu, B Tài chIn.h truôc ngày 10 tháng 
8näm2019. 

3. Trong tháng 8 nàm 2019, B K hoch và Dâu ti.r chü trl, ph hçrp v&i 
B Tài chIrth và các b, co quan lien quan t chic lam viec vi các b, ngãnh, 
TJy ban nhân dan các tinE, thành ph trirc thuc Trung uong v k hoach d.0 tu 
cong nàm 2020 (nêu cn thi&). 

4. Truóc ngày 10 tháng 9 nàm 2019, can cir kêt qua thâo luan  t.i dim 3 
nêu trên (nu co), các b, ngãnh và dja phi.rang hoàn chinh dir kin k hoach  du 
tir cOng nãm 2020 gri B K hoach  và Du tu, Bt Tài chInh. 

5. Các báo cáo cüa các b, ngành và dja phuung theo quy djnh v ni dung 
và thai gian trên dày gi.'ri Bô K hoach và Dâu tu, B Tâi chmnh theo 02 hinh thic 
báo cáo trirc tuyn trén H thng thông tin v du tu cong 
(https://dautucong.mpi.gov.vn) vâ báo cáo bng van bàn theo quy dlnh  ti Thông 
tu s& 03/201 7/TT-BKBDT ngày 25 tháng 4 nãm 2017 cüa B K hoch và Du ttr. 

Trên day là ni dung Khung hu&ng dn dánh giá tInE hinh thirc hien  K 
hoch phát triên kinh tê - xâ hi và d.0 tu cOng nàm 2019 và xay drng K ho.ch 
phát triên kinh t - xã hi và dâu tir cOng näm 2020. f) ngh các Bc, ngành 
trung uang và dja phuo'ng can cu vào Lu.t Du tu cong và các Nghj dnh huoiig 
dn thi hành, Chi th s 16/CT-TTg ngây 25 tháng 6 nàm 2019 cüa Thu tuóng 
ChInh ph:T, Khung hu&ng dn nay, hu&ng dn cüa B Tài chInh ye xây dirng di.i 
toán ngân sách nhà nuOc nàm 2020 Va tInh hInh, dc diem ci the cua tirng B, 
ngành trung i.rang và dja phucmg, khân truong thçrc hien các nhiem vçi nêu trên 
và gri Báo cáo v B Ké hoch và Dâu tu và B Tài chInh ding thi gian quy 
djnh d tng hcip báo cáo Thu tuóng ChInh 

Noi n/tan: 
- Nhu trên; 

-Liru: VTVTH.Zc 

Nguyn ChI Dung 
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Phi1icsô1 
FIu'&ng dn dánh giá tInh hInh kinh tê - x h(i 6 tháng dIu nm1 , ithc thirc 
hin cã nãm 2019 và di kiên Ké hoch pht triên kinh tê - xã hi nàm 2020 

I. TINJI HiNH KINLI TE - xA lIQI 6 THANG DAU NA.M vA 1fOC TIITC HIN 

CA NAM 2019 

1. Ye cüng cô nn tang kinh t vi mô, kiCm soát 1m phát, bão dam các 

can dôi 1&n cüa nCn kinh tê 

1.1. Dánh giá chung k& qua thirc hin các bin pháp chi do, diu hãnh cáo 

các chInh sách vi mô nhm thrc hin miic tiêu èn dnh kinh th vi rnô, kim soát 

1tm phát, bão darn các can dôi kin ciia nën kinh tê, th1ic day tang truó'ng kinh t 

trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rô cáo nhân t tác dng, ánh huông, so 

sánh vó'i kt qua thc hin cng k' nàrn truc và di kin k& qua thirc hin cá 

näm 2019. 

1.2. ye tang tru'&ng kinh th 

Kt qua thrc hin chi tiêu tang trung và chuyën dch chuyn cci câu kinh t 

và kt qua thirc hin mt s chi tiêu phán ánh ch.t lucrng tang tru&ng trong 6 

tháng du nàm, trong dO dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh hu&ng, so sánh vói 

kt quàthrc hin crng k nàrn truOc và dr kiên kt qua thirc hin cá nám 2019. 

1.3. VtInhhInhkinhtvTmO 

a) Vê giá Ca, 1rn phát 

Ktt qua thirc hin chi tiêu chi s giá tiêu dung (CFI), 1m phát co bàn trong 

6 tháng dâu nãrn, trong do dánh giá rô các nhân té tác dng, ánh hu&ng lam CPI 

tanglgiãm, so sánh vó'i kt qua thrc hin càng ki nàm truâc và dir kin kêt qua 

thrc hiên Ca nãm 2019. 

b) VC thj trithng tin t, hoat dng ngân hang và thj tru?mg chrng khoán 

- Din biên th trung tiên t, thj truà'ng ngoi hôi, th trung yang, hot 

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

do dánh giá rö cáo ahân to tao dng, ánh hung, so sánh vi k& qua thirc hin 

c1ng kS'  näm trithc và di kin k& qua th'çrc hin cà nàm 2019. 

- Diên biOn thj tnrYng chrng khoán trong 6 tháng du nam, trong dO danE 

giá rO các nhân ti tao dng, ánh hu'Ong, so sánh vói kt qua thrc hin cing k3' 
nàrn truâc và dr kin kt qua thirc hin Ca nãm 2019. 

Trong do cp nht kt qua dánh giã uOc thtjc hin kt quO cüa 7 thOng theo t1mg ngOnh, lTrih vrc (nãu co). 



c) V thu, clii ngãr sách nhã nithc 

Kt qua thrc hin thu, chi ngân sách nhà nuó'c trong 6 théng du nàm, 

trong do dánh giá rö các nhân th tác dng, ánh hr&ng, so sánh vi k& qua thirc 

hin c1ng k' nãni trnóc vâ dir kin k& qua thirc hin cã nãm 2019. 

d) V du tu phát trin 

- Kt qua thirc hin tng vn du tu phát trin toàn xã hi trong 6 tháng du 

näm, trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ânh hu&ng, so sánh vi k& qua 

thirc hin cüng k' nãm trnâc và dir kin kt qua thic hin Ca nàrn 2019. 

- Kt qua thc hin và giâi ngân kê hoch du tt.r von ngân sách nhâ nuc 

trong 6 tháng du näm, trong do dánh giá rö các nhân t tác dng, ãnh huOng, so 

sánh vO'i kt qua th1ic hin ciing k5' nàin truc va dçr kiên két qua thirc hin câ 

näm 2019. 

- Kt qua huy dng Va thirc hin vn d.0 tu tI nithc ngoâi (bao gm vn 

dâu tii trrc tiêp ntrác ngoãi, FDI) vâ tinh hmnh thirc hin von dâu tu ra nuó'c 

ngoài trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rô các nhân tO tác d9ng, ánh 

humg, so sánh vi kt qua thirc hin càng kS'  näm tn.thc vâ d kin kt qua thçrc 

hin cã nàm 2019. 

d) Xut, nhp khu hang hóa 

Kt qua thuc hin xut, nhp khãu hang hóa, co' c.0 các m.t hang xut, nhp 

khu chInE, can di thuong mai trong 6 tháng dâu nãm, trong dO dánh giá rö các 

nhân tO tác dng, anh hung, so sánh vi k& qua thirc hin cng k' narn truc Va 

dr kin kk qua thirc hin cã nãm 2019. 

2. V thirc hin các dt phá chin Iu'qc 

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

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

dng, ânh hu&ng, so sánh vói kt qua thirc hin cüng k' nm tmóc vâ dir kiên 

kt qua thirc hin cã nãm 2019, c.hi tit theo timg dt phá. 

3. Vê co' cu Ii nên kinh t gn v&i dIM mói mô hInli tang tru'O'ng, nng 

cao nang sut, chat Ju'ç'ng và sfrc cnh tranh cila nên kinh tê 

3.1. Dánh giá chung k& qua thirc hin các bin pháp clii dio, diu hành 

thuc hiên co cu lai nn kinh té gàn vO dOi mO mO hInh tang tru&ng, nâng cao 

nãng sut, chat luçing và süc cnh tranh cüa nën kinh té trong 6 tháng dâu nam, 
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trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh huOng, so sánh vOi kêt qua thrc 

hin cng kS'  nàrn truc vâ dr kin kt qua thirc hin cã nám 2019. 

3.2. Ca c.0 1i ba tr9ng tam gm Co câu lai dãu tiI công, doanh nghip nhà 

nuc vã các t chirc tin diing 

K& qua thrc hin các bin pháp chi do, diu hành dã thirc hin nhàrn mic 

tiêu d.y mnh thixc hin ca cu 1i ba trpng tarn gm Ca c.0 1i dii tu cOng, 

doanh nghip nhà nuâc Va các to chrc tin dung trong 6 tháng dâu nàm, trong do 

dánh giá rO các nhân t tác dng, ánh hu&ng, SO sánh vOi kêt qua thirc hin cing 

k' näm truO'c và dir kin kt qua thirc hin Ca näm 2019. 

3.3. V tinh hInh san xuât, kinh doanh và Co C.0 Ii các ngành, linh v1rc 

kinh th ch yu 

K&t qua thuc hiên các biên pháp cM do, diêu hành nhm mic tiëu thic day 

tang trithng Va Ca CU li các ngành, linh viic và tinh hInh san xut trong trng 

ngành, lTrth v\rc trong 6 tháng du näm, trong do dánh giá rO Các nhân t tác 

dông, ãnh hii&ng, so sánh vO'i kt qua thiic hin cing k' näm truO'c vã dir kin 

kêt qua thc hin Ca nrn 2019, trong do: 

- San xut nông nghip, lam nghip, thciy san. 

- San xut cOng nghip. 

- Hot dng xây dirng. 

- Các hot dng djch vi (bao gm cá du ljch, vn tai). 

3.4. Ca cu 1i ngân sách nhâ mr&c, khu virc Cong 

Kt qua thrc hin các bin pháp chi do, diu hãnh thirc hin ca cu l?i 

ngân sách nhà nuâc, kliu vrc Cong trong 6 tháng du nãm, trong do dánh giá rO 

các nhân t tác dng, ânh hLthng, so sánh vO'i kt qua thrc hin cüng k' nàm 

truO'c vã dr kin k& qua thirc hin cà näm 2019. 

3.5. Hmnh thành dng b vâ phát trin các 1oi thi, trung, gOrn th truàng tài 

chInh, thi truèng quytn sir dung dt, thi truè'ng lao dng và th trung khoa hpc 

Cong ngh 

Kêt qua thirc hin CáC bin pháp chi dao, diu hành thiic day vic hinh 

thành dèng bô và phát trin các loai th trung, gm thi,  truôiig tai chInh, thi 

tnthng quyên s1r d\lng d.t, thi tru&ng lao dng Va thj tru&ng khoa hpc cOng ngh 

trong 6 tháng du narn, trong dO dánh giá rO các nhân t tác dng, ãnh huO'ng, so 
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sánh vó'i kt qua thirc hin cing k' nAm tru6c vá dir kin kt qua thirc hin cã 

narn 2019. 

3.6. Kêt qua thrc hin vic 1p  các quy ho?ch theo quy djnh cia pháp 1ut 

vt quy hoch trong 6 tháng du näm, trong do dánh giá rö nhng mt dt dixc, 

chi.ra dt dLrc; nhQng khó khn, viióng mac; d xut giâi pháp dê tháo gO khó 

khãn, vurng rnc và dir kin kt qua thirc hin Ca nAm 2019. 

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

Dánh giá chung kt qua thirc hin các bin pháp chi do, diu hành nhrn câi 

thiên rnnh me rnôi tnr&ng kinh doanh, phát trin kinh t& tu nhân, tp th và mt 

sé, din bin v tinh hInh hot dng cüa doanh nghip, hccp tác xã, trin khai Lut 

Ho tiV doanh nghip nhO vâ vra trong 6 tháng du näm, trong do dOnh giá rö các 

nhân t tác dng, ãnh huOng, so sánh vâi kt qua thirc hin cng ki närn truóc vâ 

dir kin kt qua thirc hin cã närn 2019. 

5. Vê phát triên khoa hçc và cOng ngh 

Kêt qua thrc hin các bin pháp chi do, diu hãnh vâ tIith hmnh thrc hin 

các nhim v phát triên khoa hgc vâ cOng ngh trong 6 tháng du näm, trong do 

dánh giá rö các nhân t tác dng, ành hrnng, so sánh vOi kt qua thçrc hin c1ng 

kSr nãm truâc và dr kin k& qua thçrc hin Ca närn 2019. 

6. V phát triên các linh virc van hóa, xã hi, cãi thin sOng vt chat, 

tinh than ella nhan dan 

Kët qua thirc hin các bicn pháp chi do, diu hành Va tInh hInh thrc hin 

các nhitm vii báo dam an sinh xã hi, cài thin dô'i sng vt cht vâ tinE thn 

cña nhân dan và phát trin các linh vuc van hOa, xã hi trong 6 tháng du närn, 

trong do dánh giá rO các nhân to tác dng, ânh hu&ng, so sánh vói kêt qua th'rc 

hin cOng k" nàrn truc vã dir kin kt qua thi.rc hin Ca näm 2019, trong do: 

- V thrc hin các chInh sách an sinE xã hi, bão trg xa hi, giái quyêt vic 

lam, giam nghèo. 

-Vgiáodvcvàdâoto. 

- V chãm sac, baa v s1c khOe nhân dan. 

- V phát trin van hóa, th duc, th thao. 

- Vê phông, chông t nn xä hi; cOng tác tOn giáo, tin ngung và mt so 

linh vuc xã hôi khác. 
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7. V quãn 1 vi bão v tài nguyen và môi trixông 

Kêt qua thirc hin các bin pháp chi do, diêu hàrth Va tInh hInh thirc hiên 

các nhim v1 tang cuàng quân 1' tài nguyen, bào v rnôi tru&ng, phông chng 

thiên tai, thIch rng vói bin dôi khi h.0 trong 6 tháng dâu närn, trong do dánh 

giá rô các nhân to tác dng, ánh hu&ng, so sánh vó'i kt qua thirc hin cilng kS' 

näm tru'àc và dii kin kt qua thrc hin Ca nãm 2019. 

8. Ye cãi cách hành chInh; thirc hin k luãt, k' ciwng hành chInh; xay 

dirng ChInh phil din tfr và sp xp to chi'rc b may; phông, chOng tham 

nhflng, lang phi và giãi quyêt khiêu ni, to cáo 

Kt qua thrc hin các bin pháp chi d?o,  diCu hành và tInh hInh t1c hiên 

các nhiêrn vu cái cách hành chInh; thrc hin k 1ut, k cuang hành chInh; xây 

dmg ChInh phü din ti..'r và sp xp t ch'.rc b may; phèng, chông tham nhüng, 

lAng phi và giâi quyt khiu ni, t cáo trong 6 tháng du nam, trong do dánh giá 

rO các nhAn tO tác dng, ânh hithng, so sánh vi kt quA thirc hin ci1ng kS'  näm 

truâc và dir kin kt qua thrc hin cA näm 2019. 

9. Ye quc phông, an ninh 

K& quA thirc hin cAc bin pháp chi do, diu hành và tinh hInh thc hin 

các nhim vi bAo dam quc phông, an ninh, bão dAm trt tir, an toAn xA hi (bao 

gm cA bAo dAm an toAn giao thông, phông, chng cháy n) trong 6 thAng d.0 

näm, trong do dánh giá rO các nhân t tác dng, Anh huOng, so sánh vO kk quA 

thirc hin cilng k' nàm tru&c và d1x kin k& quA thirc hin cA nam 2019. 

10. V hot dng ngoi giao, lii nhp 

Kt quA thxc hin cAc bin pháp chi do, diu hAnh vA tinh hinh thirc hin 

các nhim vçi ngoi giao, hi nhp trong 6 tháng du nAm, trong dO dAnh giA rO 

các nhân t tAc dng, Anh huOng, so sanE vói kt quA thirc hin cng k$' nàm 

truO'c vA dr kin kt quA thirc hin CA nàm 2019. 

11. V hot dng thông tin, truyn thông và cong tác phôi hçrp giü'a các 

c0 quan ChInh phil và các co' quan cüa BAng, NhA niróc, các doAn the 

Kêt qua thrc hiçn các bin pháp chi do, diu hành và tinh hInh thrc hin 

các nhim viii thông tin, truyn thông và cOng tác phOi hç'p giüa các cci quan 

ChInh phi vA các cci quan cila DAng, NhA nuO'c, các doAn th trong 6 thAng dâu 
nm, trong dO dánh giá rO các nhAn t tác dQng, Anh huOng, so sánh vOi kt quA 

thuc hiên cng k' nàm truOc vA dir kin k& qua thirc hin cA nArn 2019. 

5 



II. DI] BAO BOI CANH TRONG NJIOC, QUOC TE NAM 2020 

Lam rö ho'n nhu'ng thuãn Içri, khó khin, cUng nhu' nhüng dc thu cüa kinh t Vit 
Nam näm 2020 dé lam co' s& xy diyng K hoch phát trin kinh t - x hi vã Di toán 

ngãn sách nhã nu'&c nãm 2020, dc bit Ia nhung yu t6 mói din ra, diii' kin tac dng 
nhiu dn kinh té Vit Nam thôi gian tó'i, nhu: tãc dng cüa Hip dlnh  thu'o'ng mi ti do 
Vit Nam - EU (EVFTA) vã Hip djnh di tác Toãn din vã Tin b xuyên Thai BInh 
Du'o'ng (CPTPP). 

III. M1JC TIEU, NHI1M VIJ CIIU YEU CUA KE HOi CH PHAT TRI]N KINH 
TE - xA HQI vA DIf TOAN NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2020 

Nãm 2020 là nãm cui thirc hin K ho?ch 5 nàm 20 16-2020, c€ing là nãm 
tin hành di hi Dãng các cp, tin t&i D?i  hi Di biu toàn qu& 1n th XIII. 
Kê thra nhtthg thành qua cüa qua trinh han 30 nãm di mâi, th và Içrc d.t nr&c 
ta dã Ion, mnh han, sirc châng chju cüa nn kinh th cüng có bi.rO'c cãi thin, cao 
han tnthc. Trong böi cãnh quôc t và khu vrc con nhiu yu t bt djnh, xen 1n 
gifla thun lcii và khó khãn thách tht'rc, vO quy mô kinh t cOn khiêm tn, do ni 
kinh t 1n, Vit Narn dâ, dang vâ s tip tic chu tác dng nhiu chiu t tinh 

hInh khu virc và quc t. Yêu cu dt ra cho näm 2020 cüa các B, ca quan 

ngang b, ca quan thu5c  ChInh phi, ca quan khác o Trung uang, các tinh, thành 
phé tr1rc thuc Trung u'ang, các tp doàn kinh t, tng cong ty nhà nuó'c (sau dày 

gi tat là các B, ngành và da phuo'ng) cn duy tn sir tp trung cao d vâ tinh 

thn phn dâu vó'i quyêt tam cao nhât, tiêp tic chi do rà soát, tháo gô khó khàn 

d thuc hin nhanh, dng b, hiu qua các rniic tiêu, nhim vii, giãi pháp d ra 
và chun bj cho cOng tác dánh giá, tang kt kêt qua th.rc hin kë hoch 5 näm 

2016-2020. 

1. Miic tiêu, chi tiêu chfl yêu 

1.1. Mc tiêu tng quát 

Tiê tc czng có' viing chc nn tcng kinh tê' vi mô, kiê'rn soát 1gm phtht, 

nâng cao nóng lc nç5i tçzi vâ tin/i tc chi ca nn kin/i t Thrc hin hiu quth, 

t/ii'c chat hcxn các tphá chMn lu'cc, c cu igi nn kin/i tgn vài dói mài mô 

hInh tang tru'óng, náng coo näng suá't, chá't lu'cing, hiu qua và szc cqnh franh 

ci'a né'n kinh té. Day ingnh cal cthch the ché và khoi thông nguón lyc; tgo môi 

truàng thông thoáng, thuán Ioi cho du tu; san xuá't kin/i doanli; quyCt lit thzcc 
hién các dir an quan trQng quc gia, cong trinh trQflg diCin; di m&i dng b3 

giáo duc vâ dào too, nhát 10 d'0o tgo nguón nhOn lyc chat lLrcP2g coo dOp ô'ng 

yêu cu phOt triên czia dOt nzthc; phOt trién ht ph0 thj tru'àng trong nirc1'c; dua 

dit lich tr& thOnh ngOnh kinh t mW nhQn; phOt huy vai trO c0a cOc vuing kin/i t 
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irQng di&m và các do tlij Ian.: thzc dOy tang tnthng kinh té' nhanh, bé'n vi7ng, 

phdn dciu nàin 2020 dçit tOc d tang trithng GDP khoáng 6,8%. PhOt triên kinh 

té' di dôi v&i phát triê'n toàn din, dng ho các lrnh vwc van hOa, xã hi, nOng 

cao dài sang v2t chcI't, tinh than cza nhán dan; tang ctthng quOn 1 tat nguyen, 

báo v môt truàng, phông chng thiên tai, z2ng phO biê'n dO'i k/il hu. D4v  mçinh 

cat each hành chlnh, cal cách tw phOp, tinh gn bç5 may, tinh gidn biên ché'; 

nOng cao hiu 1zrc, hiu quO chi dio di&i hành và thcc thi phOp lut; quyé't lit 

phOng chO'ng tham nhüng, tang phI; xôy dung b may Item chin/i, Ithnh dOng, 

phtc vy ngithi dOn, doanh nghip. Ci'ing c quOc phOng, an nirth, bOo dthm trOt 

ti an toàn xJ 1ii. Ncing cao hiu quO cOng tác dô'i ngoçi, hi nhp và uy tin, vi 

the' cia Vit iVam trên truàng quO'c t; thuc hiOn tt vat trO Chi2 tich  A SEA N nám 

2020. Tang cic&ng cOng tOe thông tin truyn thông hiu quO, to dng thuOn xä 

hç5i, khai dly kha't vcmg, t hOo dOn tOc vO tinh thO'n di mnO'i, sOng tao, nàng 

dóng, thic d4y ng dyng tié'n bç5 khoa hQc cOng ngh, to d5ng ltc rn&i cho phOt 

trié'n dth nicàc. 

1.2. Du kin các chi tiêu chü yu cia näm 2020 

a) Các chi tiêu kinh t 

Tong san phâm trong nuóc (GDP) tang khoâng 6,8% so vâi nàm 2019. 

Chi s giá tiêu dng (CPI) bInh quãn tang khoáng ... % so vâi binh qu.n 

näm 2019. 

Tng kim ngch xuAt khu tang khoãng ... so vi nam 2019. 

T' 1 nhp siêu so v&i tng kim ngch xut khâu khoâng 

TOng vn du ti.x phát trin toàn xã hi chim khoâng ... GDP. 

b) Các chi tiêu xã hôi 

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

huyn ngheo giãm ... theo chun nghèo mcii giai don 20 16-2020. 

T' 1 that nghip O khu virc thânh thi dtri 

T 1 lao dng qua dào to dt khoâng ..., trong do: t' l lao dng qua dào 
tio tl~ 3 tháng tr ln có van bang chig chi cong nhn k& qua dào to khoâng 

S gir&iig bnh trên môt v?n  dan (khOng tInh giithng trtm y t xä) dt 

T l dan s tham gia báo hiêm y t dt 

c) Các chi tiêu môi truO'ng 
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T' 1 khu cong nghip, kbu ch& xut dang hot dng có h thng xr 12 

nuo'c thai tp trung dtt tiêu chuãn môi truông d?t. 

T 1 che phi rrng d?t 

2. Dr kiên mt sO cn dôi Ión cia nn kinh tê 

2.1. Lao dng và vic lam 

Lirc 1ung lao dng t1r 15 tuOi tr& len d kiCn dt khoáng ... triu nguài, 

tang ... so vó'i nãm 2019, trong do lao dng lam vic trong nCn kinh t quc dan 

dr kiên dt khoãng ... triu nguèi, giãm t' tr9ng khu vrc nOng, lam nghip vâ 

thOy san, tang t' trong khu vçrc cOng nghip, xây drng, djch vi. T l tht 

nghip khu vçrc thânh thj dir kin dt 

2.2. Thu, chi ngân sách nhà nrcc 

TOng thu can dOi ngân sách nhâ nrO'c dir kiên d.t khoáng ... nghin t' dng, 

tang khoâng ... so vO'i nAm 2019; tng chi can dôi ngân sách nhâ n'iO'c dçr kin 

dt khoáng ... nghin t' dOng, tang khoãng ...; bi chi ngân sách nhà nrOc dr kin 

khoang .. .nghln t' dng, bang khoãng ... GDP. 

2.3. Can dôi vOn dãu tu phát trin 

Dir kiên khá nãng huy dng vn du tr phát trin toân xâ hi dt khoáng 

nghmn t' dng, tang khoâng ... so vOi näm 2019, bng khoâng ... GDP. 

2.4. Can di xu.t nhp khu 

Xut khu hang hóa dr kin dt khoáng ... t' USD, tang khoâng ... so vO 

nãm 2019; nhp khu hang hóa du kin dit khoãng ..., tang khoâng ...; nhp siéu 

khoãng ... t USD, chiOm ... tong kim ngch xuat khâu. 

2.5. Can dôi v din 

Dii kiCn din san xu.t vã mua khoáng ... t' kWh, tang ... so vO nàm 2019; 

diên thuong ph.âm khoâng ... t' kWh, tang ... so vi nãm 2019. 

3. Dnh hu'&ng, nhini vu, giãi ph'p chü yu 

Các bô, ngành trung Lrclng \' dla phuang can cir dc th linh vtrc quán 1' 

cOa ngânh, linh v,rc vâ da phuong mInh dê nghiên ciu, cii the hOa các dnh 

huóng, nhim vu phát trin kinh tê - xä hi näm 2020 ti ChI thj s 16/CT-TTg 

ngày 25 tháng 6 närn 2019 cOa Thi tung ChInh phii, gôm: 
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3.1. Diu hành dng b các chInh sách vT rnô, phôi hcTp cht chë, kêt hgp 

hài hôa giia các chInh sách tin t, tài khóa, d.0 tu, thung mi, giá và các 

chInh sách khác, thirc hin nh.t quán niic tiêu xuyên su& là duy tn n djnh kinh 

t vT mô kiêin soát 1m phát, bâo dam các can dôi lcn cia nn kinh th, thüc dy 

san xut kinh doanh. 

3.2. Dày mnh cài cách the ch và khai thông các ngun 1rc, to dng 1c 

rnó'i cho phát triCn, dy mnh tniên khai h trg doanh nghip nhô Va vila, doanh 

nghip khci nghip sang tao. Khn truang 1p  các quy hoach cp quc gia, quy 

hoach vüng, quy hoch tinh theo quy dnh cüa pháp lut ye quy hoch. 

3.3. Phát trin kinh t di dôi vâi phát tniên toàn din, dng b các lTnh 

vuc: van hóa, xà hi, bão dam an sinh, phic lgi xà hi, nang cao di s6ng vt 

chat, tinh than cüa ngui dan. 

3.4. Tiêp tyc hoàn thin dông b khung khi ca ch, chInE sách, pháp lu.t 

v quàn i tài nguyen và bào v môi triiing. Xir 1' nghiêrn co s gay ô nhim 
nghiCm trpng; kiêm soát chat  chë ca sä tim an nguy Ca gay ô nhim môi truô'ng 

và các nguôn xà thai; tp trung x11 l' rác thai do thj, nông thôn, nhân rng mô 

hinh xir 12 rác thai hiu qua, bn vüng. Thrc hin nghiêm quy dnh v quãn 

bão v, phát triên rrng, bão ton thiên nhiCn và da dng sinE hoc. Khuyn khich 

phát triên nãng 1ucng tái tao và sir dçing tik kirn nang luçmg. Kiêm soát chat 

chë môi truông tai khu cOng nghip, cm cong nghip, khu chê xuât, lang ngh 

Va vic nhp k.hu ph 1iu. Tang cuO'ng diu phi, giám sat, giâi quyt các v.n 

d lien vñng, lien ngành trong quán l, khai thác, sir dyng tài nguyen (nh.t là tài 

nguyen nuóc), bào v rnôi tnthng và irng phó vc5i bin di khI hu. Co bin pháp 

ph hcp dê tIch Ly, tp trung d.t dai phic vii thu hut du tu vào san xuât nông 

nghip. Theo dOi ch.t chê din bin khI tirç1ng, thiy van, dc bit là han  han, 
xam nh.p m.n; nâng cao chat luqng dLr báo thai tit, cành báo thien tai. Triên 
khai hiu qua, kp thè'i các giài pháp phát trin bn vrng vng dng bang song 

Ciu Long thIch irng vOi bin di khi hu. Chi dng phOng, chéng, giàm nh9 

thiCn tai và thIch g vOi bin dôi khI h.u; kjp thai, iiig phó, khc phyc hiu 
qua các s1r c, thiCn tai và ci.iru nan,  ciu h, di di dan cu khOi vng thiên tai, sat 
l d.t, lü quét, On djnh dèi sng dan Cu; phông, chng sat  1& b sOng, sui, yen 
bin, kè sOng, ké sui biên giOi nhng v trI xung yu. 

3.5. Tang cuàg, nãng cao hiu qua cong tác thanh tra, kiêm tra, tip cOng 
dan, giài quyt khiu ai,  t cáo; day manh  cOng tác phOng, chOng tham nhüng, 
thixc hành tit kim, chng lng phi. 
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3.6. Xy dirng bô may tinh gyn, hiu lirc, hitu qua; si& chat  k 1ut, k 
cuong, xây dung, hoán thin pháp 1ut, nãng cao hiu qua thi hãnh pháp 1ut; 

xây thrng ChInh phü din tr phic v ngrèi dan vâ doanh nghip. 

3.7. Tang ci.rông quc phông, an ninE, nâng cao hiu qua cong tãc d& 

ngoi, hi nhp quc t, gi vrng môi truàng hôa bInh, em djnh d phát trin. 

3.8. Tang cii6ng cong tác thông tin, truyemn thông và cong tác phi hcrp 

gi€a ChInh phü và các co quan cia Dãng, Mba nrc, Mt trn to quemc Vit 

Nam, các to chrc chinh trj xa hi, các doãn them nhãn dan nh6 tao  sx demng 
thun xã hi, kho'i dy niemrn tin và khát v9ng cüa dan tc. Tjem tic day manh 

cong tác thông tin, truyemn thông theo hi.thng cong khai, minh bach,  kp thO'i và 
hiu qua, khcii dy tinh than no Irc, phân dâu, nang dng, sang t?o,  minh dan 

dOi mói, irng dung emfl bt khoa hçc cong ngh vào mpi mitt ca d&i semng xä hôi 

nh.m tn ding hiu qua các co' hi t'r nhng thay clôi inanE me, nhanh chóng 

cfia khoa h9c vá cong ngh và CuOc  cách  mang  cong nghip 4.0. Chi trQng ph 

song phát thanfl truyên hinh tiemng dan tc thiêu sem tó'i các vng sâu, vi,ng xa, 

mien ni1i, biên giOi, hãi dão. Thông tin day dii, kp thai em các vn dê duo'c du 

1un, xA hi quan tam. Tang ci.thng tiêp x1c, dôi thoai, nhât là vem co' ch& chInh 

sách g.n iiemn vói cuc semng ca nguèi dan và hoat dng cüa doanh nghip. Da 

dng hóa hInh thi,rc phem biemn, giáo diic pháp 1u,t nhãm tao  chuyên biemn trong 

nhân thirc vâ 2  thirc tuân thii, chap hãnh pháp 1ut. Dãu tranh chông lai các 

thông tin xuyên tac, sai sir tht, thông tin xu, dec, igi ding rnng xã hi chOng 

phá chii truo'ng, ththng lôi cia Dàng, chInE sach, pháp 1ut cüa Nba nuó'c. 
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1,1st/i, t/zànli p116  

Biêu mt s 1 
CAC CU! TIEU TONG HP 

TT Clii tiOu Dn vi 
Thtic hiêu 

2018 

Näm 2019 

Kë hoach 
2020 

Kè hech 
2020 so vol 

uâc tturc 
hiên 2019 

(%) 

Ké hoach 
Thuc hi&i 6 

thãng 
Uàc fhrc 

hin dã näm 

U'àc thrc 
blén cO 
so vài thirc 

2018 
(%) 

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

I Tang truOng GRDP (gia so sáuh) 

- Nông, lam nghip, thus' san % 

- Cong nghip và xOy dirng 
- 

- Dichvu 
- 

- Thus san phni tr tn cp % 

2 
TOng san phâm trên dja bàn tinh, thành phO trrc thuc 
Trung irong (GRDP) thco giã hin hànli 

T 

- NOng, lam nghiêp, thu' sOn T' d&ig 

- COng nghip vO xây dtnig T' dng 

- Dich vu T' dng 
- 

- Thti san phOm trtr tr cap T' dng 

3 Co cOo GRDP (gid 1tin ltan/z) 

- NOng, lam nghip, thus' sOn 

- Cong nghip vO xOy thrng 

- Dichvu 

- Thud sOn ph.m tni1 trcl cOp T ding 

4 GRDI' binh quail dOu ngu'Oi Triu dng 

5 Chi sO giã tiêu thing (Cl'I) trên dla  bàn ~ 

- So vc'ri thOng 12 nrn tnrâc nOm bOo cáo 

- So vol cOng kS' nãm tnràc nàm bOo cáo 

- OPt binh quOn so vói blnh quail cOng k' ntim truâc nãm báo cáo 



TI Thuc hién 
018 

Nrn 20 19 

Kehoach 

- 

Ke hoach 
2020 so vói 

isóc thirc 
h 2019 1 •  

(%) 

Kehoach 
Thuc hiën 6 

thang 
Uàc Thuc 

- 
hien ca nain 

Uâc th;rc 
hin cã nm 
sovoithuc 
htcn 2018 

(%) 

6 
Thu Ngn sáclj lsThà  nuó.c trên dia bàn (không bao gàrn s bô 
sung tuISTW) 

lydong 

- Trongdó: 

Li2° 
I - 

thug xuât, nhp khu T' dng 

Thu nOi dja T' dng 

Ti-ong do: 

ihu tir kinh t Trung trng T5' dng — 
Thu quc doarih da phiong 13' dng 

+ Ihu ngoài quc doanh T' dng 

-f Thu tir khu \'Lrc có von du tt nuàc ngoài T' dng 

7 Chi ngn sách da  phuoiig T' dông 

a)  Chi du tir phát trin do dja phumg quãn l- T dng 

- Vn can di ngãn sách dIa  phirnng T' dong 

Ti-cmg do: — 

+ Dázt hr 1- nguon thu t in sd dyng dcft 13' dng 

+ Thu cx6xOkü2'nihié't Tj'dOng 

Ic trci du ui theo các chrang trinh myc tiêu, chirnng trInh rnyc 
tiu quic gia tr Ngân sttch Trung irng 

T- ' g 

- Ngun ngãn sách khác T dng 

b)  Chi lhir&ng xuyôn T dông 

8 
Ngn sack Ti-ung u'ong b sung cho ngàn sách da phuong 
(hoc diu tiët v Ngàn sàch Trung trong) 

T g 

9 Vu du tu phãt triên trên da bàn 

a) Tang vn dâu ui ph-at trién trén dia  bàn T' dOng 
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TT Chi tiêU DOn VI 
Thtsc hiên 

2018 

Nàrn 20 19 

K hoach 
2020 

Kê hoach 
2020 so vài 

uàc tkrc 
hin 2019 

(%) 

K hoach 
Thrc hiên 6 

tháng 
Uàc TIc 

hin cã nàni 

Uàc thirc 
hiàn cã nàm 
so vôi thc 
hin 2018 

(%) 

Trong do: 

- Khu virc Nhà nuàc T dng 

- Kim vrc ngoài Nhà nuc TS' dng 

- Khu virc CO v6n du tir trirc tip ntrOc ngoài T' dng 

b)  
V1n dAu tu nguOn ngân sách nba rnrOc bao gOtn vOn trãi phiu 
Chinh phO) trOn da bàn 

- Thtrc hiên kO hoach dOu ti' vOn ngOn sOch nba nu&c T dông 

- oiiãi ngOn kt hotich dOu tir vOn ngOn sOch nba nirOc T' dng 

c)  VOn dOu tu ti'r nirOc ngoOi trOn da bàn 

- VOn Ihuc hin Tri6u USD 

+ DAu tir trirc tiOp nithc ngoài Triu USD 

+ DOu tu qua gop vOn, mua CO phn Triu USD 

- VOn clang k Triiu USD 

± Dàng k cOp mài Triu USD 

-i- 1%ng k tang thOrn Triu USD 

- GOp vOn, mua cO phAn Triu (JSD 

- S6dtrOn 

1- COp inOi Dir On 

+ Tang vOn Luot dir On 

+ GOp vOn, mua cO phAn Ltrçit dtr  On 
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1•inh,, luau/i p/iô  

Biu mãu so 2 
CAC CHi TIftU yE T1NH HINH SAN XUAT, KINH DOANL-1 

Ti' Chi tiêu Dan vi 
Thtrc hiên 

2018 

Nn 2019 

1( hoach 2020 
Kt hoach 2020 so 
vOl uOc thrc hiën 

2019 (%) K hoach 
Thuc hin 6 

tháng 
U'âc TIc 

hin cã nm 

U'óc thirc hiên 
cã narn 
thc hin 2018 

(%) 

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

I NONG, LAM NGHIP VA THUS' SAN 

' 
Nàng sulIt, san luong mt so cay trOng chü 
yu trên dia bàn 

a)  San xut cay hrang thc có hat 

- San xut ICia 

+ Nang suât Tiha 

-1- San Iucrng Triu tan 

b)  San xut cay hoa màu, cay an qua 

c)  San xut mt s cay cong nghip/cäy lâu näm 

2 San phãm chän nuôi chfl yêu 

- Tht hal các Ioii Nghin tan 

Trong do: Thf( iQn Nghln rcin 

3 Lam nghip 

- Din tich nrng trng mOi tp trung NghIn ha 

- T' l che phci rCrng % 

4 Thüy san Nghmn tan 

- San luvng khai thác Nghin tan 

- San krçnig nuoi trOng Nghin tan 



Ti Chi tiOu Don vi 
Ti h 

- 

Nãrn 2019 

K hoch 2020 
KO hoach 2020 so 
Vd1 iróctIitrc hi@i 

2019 (%) Ke hoach 
Thuc hiOn 6 

tháng 
U'àc Thrc 

hin cã nirn 

UOt tic hi3n 
Ca närn so vài 
thtrc hin 2018 

(%) 

S PhOt trién nOng thOn 

- 'l' l din s nOng thôn &rac si1 dicing ntxâc hcip 
v sink 

- S tiéu chi nOng thOn mi binh quân dat throc 
-. 

brnh quan/xa 
lieu chi 

- S xa dat chun nông thôn mài xä 

- T' k s xã dt chun nông ihOn mài 

11 CONG NC141P 

ChIs sin xnât cOng nghip (lIP) so vOi cOng 
kS' theo gOc nãni 2010 

0/ ° 

- Cong nghip khai khoáng 

- COng nghip ch biôn, ch tto 

- SOn xut vO phOn phi din, khI dOt, niiâc % 

- Cung cap nuóc, quOn vO xir l rOc thai, nithc 
thai 

0/ 

2 Mt so sOn phOm chO yu 

III HOAT DQNG XAY DI)NG 

IV DCHVV 

I 
TOng mOe bOn lé hOng hoO vO doanh thu dich 

. 
vi tien clung (gia Iiiçn hank) 

Tydong 

2 Du 11th 

- SO lirot khOch quOc 1 Nghin luçxt ngtr&i 

-  SO 11r9t khãch du lch n,i da Nghin hrcxt ngu&i 
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TT I Chi tiêu Dyn vi 
1'hisc hjên 

2018 

Näm 2019 

K hoch 2020 
Ké hoach 2020 so 
v6i uóc thrc hin 

2019 (%) K hh 
Thuc hiên 6 

tháng 
Uâc Thirc 

hin Ca nãm 

1Jó'c thuc hjên 
câ nàrn so va 
th;rc hin 2018 

(%) 

V 
PHAT TRIEN DOANH NGHI1' HQP TAC 
XA 

1 Doanh nghip nhà nuóc 

- Tong so doanh nghip nhà nithc trên dja bàn Doanh nghiêp 

Trong do: 

+ S doanh nghip gi nguyen 100% vn nhà 
ntthc 

Doanh nghip 

+ st doanh nghip thirc hien  c phn hóa Doanh nghip 

+ S doanh nghip sAp xAp thco hinh thCrc khác 
(bàn, hçp nhât, sap nhp,...) 

Doanh nghip 

2 Doanh nghip ngoài nba nuO'c 

S doanh nghip dang hot dng trên dja bàn 
(lOy kê dAn k' báo cáo) 

Doanh nghip 

- 
S doanh nghiêp tir nhán trong nuóc dtng k' 
thành lap mdi trCn dia bàn 

Doanh nghip 

- '1ng sA vOn däng k cüa doanh nghip tir nhân 
trong nirOc dàng k thành 1p mdi trén d!a  bàn 

T' dng 

- SA doanh nghip giài th& ngrng hoit dQng trOn 
dja bàn 

Doanh nghip 

- 1ng sA lao dng trong doanh nghip Ngtthi 

- Thu nhap binh quàn ngtri lao dng Triu dong 

- TAng vn dAu tu thijc hin Triu dong 

3 Hop tác xii 

- TAng sA hop tác xã trCn dia bàn (lOy k dAn kS' 
báo cáo) 

I1crp tác xii 

Trong dO: 
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TT Chi tiêu Don v 
ihut 

201 

Ntirn 2019 

K hoach 2020 
Ké lioach 2020 so 
vói udc thtrc hin 

2019 (%) Ke ho?ch 
Thuc hiên 6 tJc Thuc 

hin Ca narn 

UOc tluxc hin 
cá närn'so 
thtrc hiêfl 2018 

(%) 

+ S hp tác xä thành Iip  mcii H9p tác x 

S hp tác xä giii th 1-Içip tác xä 

- Fng sã thänh vin hçp tác xti Ngirôi 

- Tang so Lao dng trong hp tác x Ngu&i 

Trong do: Si lao d5ng là ihành viên /1Qp lOc xd Ngzrài 

- Tng doanh thu cüa hcip tác xii Triu dng 

- Thu nhp bInh quãn ngtthi Lao dung hgp tác xii Triu dng 

4 Lien hip hp tác x 

Fng s 1in hip hçvp tñc xä Lien hip HTX 

Trong dO: SO lien hhp hçrp tOc x thOnh kip m&i LiOn /nçp F/TX 

5 TO h9p tac 

Tng s tO hçp tac T hçp tác 

Trong do: S t6 hop tOc däng k chrng thyc TO h9p tác 

4 



Ti,,!:, thai,!: pl'  
Biëu mãu s 3 

CAC Cl-U TIEU VAN ITIOA, XA 1-101, MO! TRUONG 

TI Chi tiêu xr 
Thirc hin 

2018 

Nãm 2019 
Ke hoch 

Ke hoach 2020 

I 2019 (0/ KC hoach 
Thuc hiën 6 

thang 
Jàc Thuc 
., 

hien ca nun 

IJOC thirc hin cã 
nam so vói thuc 
h:en2018(%) 

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

I I)ân so 

- Dan s6 trung blab Triu ng1ri 

Trong do: Dan sO ndng 1/iOn Triu ng:61 

DOn .r là dOn toe 1hiii sá WgJ:In ngtthi 

- TuOi the trung binh Tui 

- ry so gici tinh cua tre em mcii sinh 
S b trail 100 b 

gai 

2 Lao dQng Va vic lam 

- Giái quy& vic lam cho lao drig trong nuoc Nghin ngtrài 

Trong do, dim /ao dng di Ian, vi2c nithc ngoài NghIn ngithi 

3 An sirih x hôi, bão trq xii hi 

4 Bao v, chärn sOc sOc khOe nhãn dan 

5 Ciáo di/e dào tao 

6 Khoa hpc và COng ngh 

7 Van boa, th due, the thao 



Ti Chi tiu Dn 
hiên 

_0 I 8 

Nrn 2019 
Kehoach 

Ke hoach 2020 
SO tI 
hin 2019 (%) Ke hoach 

Thtrc hiën 6 Uàc Thtrc 
hiôn cã 

Uoc thisc hin en 
so voi thtxc 

hin2018(%) 

8 Phông, chOiig tliiên tai, bdo v môi tnrông, an 
toàn giao thông và phöng, chông cháy, no 

a)  Phông, chOng thiên tai 

- Si nguii chtt vi hu qua thiên tai Ngtthi 

- So ngui b thiicing do thiên tai Ngui 

- 1'6ng giá tr thit hii do thiôn tai T clong 

b)  Bão v rnôi truông 

- SO vi,i vi pharn pháp 1ut v hão v rnôi tnrng 
duccphOthin 

Vu 
— 

- 
S vy vi pharn phap lut v bâo V môi trucYn 
duçcxcrI' 

Vu 

- S tiOn xCr phat vi pham phiip Iuât v bão ye môi - 
tniOng 

Ty dorig 

e) An toàn giao thông 

- SO vy tal nan  giao thông Vy 

- S ngiri chat do tai nan  giao thông NguO 
— 

- So ngr&i bi thuang do tai nan giao thông Ngi.rôi 

d) PhOng chOng cháy, nO - * 
- sO vy cháy, nO Vii 

sO ngirôi chOt do cháy, nO Ngtrii 

- 56 ngiri bi  thining do chay, no NgtiO 

- Gb trj thit hai do chy, nO T' dOng 

9 Thông tin vn truyOn thông 

- SO sr CO tan cong mang  thxcye phát hiCn Vy 

- SO str cO tOn Cong niang dinc xir 1 Vu 



Biêu mu sO 4 
DANH MVC cAc DV'  AN QUY HOACH 

1'ii,/i, i/,à,ili jiIi  

)oi Vi: Triêu thing 

TI Ten quy hoch 
Cap p

he  

Thôi kS'  quy 
hoch (hay 

thi gian bat 
dâu-kt 

thOc) 

Tong di.r 
toCn thrc 

duyt 

Näm 2019 Dts kn k hoach närn 2020 

To sO 
vOn 

VOn dâu ttr cOng Von nuOc ngoài VOn khác 

Tong sO 
vO 

Trong dO: 

Uc 
thuc 

hin 6 
tháng 

UOc 
thuc 

hicn cã 
nam 

U'àc 
thtxc 

hin 6 
thCng 

UOc 
thuc 

hiên cC 
näm 

fóc 
thuc 

hiën 6 
tháng 

U'Oc 
thuc 

hin cC 
närn 

VOn dCu 
tr cong 

VOn 
nuàc 

VOn 
khac 

I DV AN QUY HOACH CHUYEN TIEP 

I DU an quy hoch  

2 Dis an quy hoich  

DU AN QUY IIOCH TRIEN KUAI 
XAY DVNG M(1 

I Diranquyhoch  

2 

r'... 

DLr an quy hoich  
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