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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà
nước năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp triển khai các nhiệm vụ,
nội dung chủ yếu sau:
A. ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU,
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
Các cấp, các ngành bám sát tình hình, chủ ñộng, quyết liệt hành ñộng, thực
hiện ñồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc ñẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh
vực nhằm phấn ñấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2019 theo tinh thần chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 25/6/2019. Các ngành, các cấp nêu cao tính chủ ñộng trên cơ sở
nhiệm vụ, chương trình công tác theo chức năng; rà soát lại nhiệm vụ còn lại của
năm 2019 ñể chỉ ñạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm
vụ ñã ñặt ra.
ðánh giá và ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019 của ngành, ñịa phương, bao gồm: tình hình triển khai kế hoạch; các kết quả
ñạt ñược; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch 6 tháng ñầu năm, cập
nhật tình hình ñến thời ñiểm báo cáo; phân tích nguyên nhân các tồn tại, hạn chế;
ước cả năm 2019; phân tích, ñánh giá những kết quả về việc thực hiện các mục tiêu
tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh,
khuyến khích khởi nghiệp; các lĩnh vực khoa học, giáo dục, ñào tạo, an sinh xã hội
và phúc lợi xã hội, tài nguyên và môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng, an
ninh... và ñề xuất các giải pháp thực hiện nhằm phục hồi sản xuất, thúc ñẩy tăng
trưởng, ổn ñịnh ñời sống nhân dân.
B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM
2020
I. MỤC TIÊU
Tiếp tục Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII và Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 sơ kết 5 năm Nghị

