
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CUA LO fJc 1p - Ttr do - Hanh phñc 

So: /CT - UBND Ctra Lô, ngày tháng nám 2022 

CHi THI 
V vic xây dyng Ké hoch phát trin kinh t - xã hi 

và Dir toán ngân sách nhà nu'ó'c nãm 2023 

Nãm 2023 là näm thir ba thirc hin Nghj quyêt Dti hi Dii biu thj xã Cira 

Là 1n thir VI, näm thir hai thrc hin k hotch phát trin kinh t xã hi 5 nàm 
2021-2025, Nghj quyt so 01 - NQ/TU cüa Tinh iy ngày 14/6/2021, Nghj quyt 

so 06/2021/NQ - FIDND cüa HDND tinh v CG ch, chInh sách dàc thi h tro thi 

xã phát trin kinh tê xâ hi giai dotn 2021 -2025; thirc hin Chi thj s 15/CT-

UBND ngày 16/8/2022 cüa UBND tinh Ngh An v vic xây dirng K hoch 

phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân sách nhà nrnc näm 2023; UBND thj 

xã yêu cu các phông, ban, ngành, dcrn vj, các phixông trin khai các nhim vi, noi 
dung chü yu sau: 

A. NHIM VJ XAY DIJ'NG KE HOiCH PHAT TRIEN KINH TE 

xA HO! NAM 2023 

I. Yêu cãu 

1. Di vi dánh giá tInh hInh thirc hin k hoach  phát triên KTXH nãm 2022 

a) Barn sat các miic tiêu, chi tiêu, djnh hixàng, nhiêm vu v phát trin 

KTXH näm 2022 dã duçc Ban chap hành Dàng b thj xã, Hi dng nhân dan thj 

xâ, UBND thj xã thông qua. 

b) Bào dam tInh khách quan, trung thirc, sat thirc tin và có six so sánh vo'i 
kt qua thirc hin cá nãm 2021. S lieu dánh giá tInh hmnh thirc hin k hotch 

phát trin kinh t xa hi theo s 1iu quy mô kinh t. 

2. DM vói xay dirng k hoch phát trin KTXFI nàm 2023 

a) Ké hoch phát triên KTXH näm 2023 cüa thj xã, các phuing phü hçp 

vth chin lu'?c, k hoch phát trin kinh t xA hi cüa tinh, Nghj quyt Dai  hi 

Dàng các cp và k hoich phát triên KTXH giai domn 202 1-2025. 

b) Kê hoch nãm 2023 cüa các phông, ban, diGn vj và UBND các phuô'ng 

phái pha hçip vó'i k hoch phát trin KTX}I 5 nãm 2021 -2025 cüa ngành doc, 

cüa thj xã, các quy hotch lien quan, quy hoach  thj xa giai don 2021 -2030 trn 
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• nhIn 2050; phü hçip vi dc dim, trInh d phát trin cüa trng ngành, tüng 
phuèng, barn sat nhirng dir báo, dánh giá tInh hInh và bi cành thôi gian tfci, báo 
dam tInh k thra và di mói, phü hcp vri xu th phát trin. 

c) Các miic tiêu, djnh hithng và giâi pháp, chInh sách phâi dam báo tInE 

khá thi, gn vi kbâ näng can di, buy dng và sü diing có hiu qua các ngun 

1rc, gn chc chë giQa phát trin KTXH vó'i k hoach du tu công, gn phát trin 
kinh t xâ hi v6i 1ng ghep rniic tiêu phát trin bn vüng, bào v môi trithng và 
tài nguyen thiên nhiên. 

II. Ni dung chü yêu cüa K hoich phát trin KTXH nãm 2023 

1. TInh hInh thtrc hin kê hotch phát triên KTXH nàm 2022 

Trên co s tInh hInh triên khai thrc hin 9 tháng du nãm, các phông, ban, 

ngành và UBND các phithng t chCrc dánh giá và rnc thirc hin k hoach phát 

trin KTXH näm 2022 thuc ngành, linh virc duçc phân cong ph trách, quãn 1. 

Ni dung dánh giá phâi dy dü, thirc chat, chInh xác, các két qua dt di.rçic (dc 

bit nêu rO thânh tru n& bt nãm 2022), nhüng khó khãn, han  ch, nguyen nhân 
(khách quan, chü quan) d có bin pháp khc phiic. Trong do: 

- Các phông, ban, ngành, dan vj dánh giá theo các nhim viii duçc giao tai 

Nghj quyêt so 25/NQ - HDND ngày 27/12/202 1 cüa HDND thj xã, Quyêt djnh sO 

3478/QD - UBND ngày 31/12/2021 cüa UBND thj xã. 

- UBND các phuO'ng dánh giá các nhim vv theo kt 1un cüa Ban Thung 

vii, Ban chap hành Dáng b, Nghj quyêt HBND các phiRng, Quyt djnh s 

• 3479/QD -UBND ngày 3 1/12/2021 cüa UBNID thj xâ v giao chi tiêu k hoach 

phát trin kinh t xã hi nàm 2022 cho UBND các phumg trên dja bàn thj xä Cira Lô. 

2. Kê hoach phát trin KTXH nàm 2023 

Ké hoach phát triên KTXH näm 2023 xây dçrng trong bOi cãnh khó khän 

và thun igi dan xen. Kinh t trong rnthc, tinh phiic hM và trong nhjp tang tru&ng, 

• kinh t thj xã phic hi, du ljch phat trin và thj xã hu&ng co ch chInh sách dc 

thu h trç phát trin; tuy nhiên, nn kinh t së phãi tip tiic déi mt rt nhiu khó 

khan, thách thüc dn tir nhung yu kern ni tai  cüa nn kinh t& tác dng cüa xung 
dt vu trang th giói dn tói nhiu bin dng bt n thj tru'ng, giá câ nguyen vt 
1iu tang cao do do vic xây drng k hoach cn tp trung vào cac ni dung chü 

yêu sau: 

a) Bôi cành xây dmg k hoch phát trin KTXH näm 2023 bao gm nhQtn 
djnh, phân tIch nhtrng ca hi, thun igi, khó khän, thách thuc tác dng dn viêc 
xây dirng và thirc hin cac miic tiêu phát trin KTXH. 
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b) Mic tiêu tng quát cüa Ké hoch phát trin KTXH näm 2023. 

c) Chi tiêu chü yu: các phông, ban, ngành, UBNID các phung cn cü k 

hotch phát trin KTXH 5 nãm 202 1-2025, Nghj quy& Dti hi Dâng b thj xà, 

các phithng nhim ki 2020-2025; trên Co s& phân tIch tInh hInh thirc t và dr báo 
các yu t lien quan d xây dçrng chi tiêu, phuong an tang trithng näm 2023 cüa 
thj xã, phông, ngành, UBND các phu&ng dam bâo phü hçip và kha thi. 

d) Các djnh hithng, nhim vii chü yu 

- Kê thi'ra và phát huy nhüng kt qua dt du'cc, không chü quan, lo là, quán 
trit và thirc hin nghiêm các nguyen tc t chirc và hoit dng cüa Dáng, pháp 

1ut cüa Nba nuâc; dy manh  phông chng tham nhüng, lang phi, tiêu circ mt 

cách hiu qua và không hInh thüc, kiên quy& ngän chn và dy lñi tInh tring 

nhüng nhiu, gay phin ha cho ngtrii dan và doanh nghip kho giài quyt cong 

viC. 

- Tiêp tiic xây dmg co quan hành chInh các cAp doàn kt, thng nhAt, hem 

chinh, dan chü di di vó'i tang cung kST 1ut, kS'  cuong; barn sat thirc tin, hành 
dng thit thrc, hiu 1rc, hiu qua, lAy ngu?i dan, doanh nghip lam trung tam 

phic vi. cao vai trô, trách nhim cüa ngithi drng dAu trong vic thirc thi cong 

vu. Nêu cao tinh thAn, trách nhirn, di mdi, sang tto, dam nghi, dam lam, darn 
chju trách nhim, quyt 1it, hiu qua trong tham rnuu, hành dng; tip tc khoi 

dy và thiic dAy khát v9ng phát trin thj xã. 

- Thrc hiu quyêt 1it, hiu qua han nüa các m1jc tiêu, nhim vii, phát trin 
các hinh virc. Tiêp ti1c thirc hin hiu qua chuong trInh phông, chng djch Covid 

19, chuang trInh phc hi và phát trin kinh t. Thüc dAy tang truô'ng nhanh, bn 

vUng, tang cuông üng ding khoa h9c cong ngh, chuyn di s& xây drng chinh 

quyn s, thçrc hin hiu qua chInh quyn do thj thông minh IOC. Tip tic trin 

khai thirc hin hiu qua Nghj quyt 01 -NQ/TU ngày 14/6/2021 cüa Tinh üy v 

xây dirng và phat triên thj xã Cfra Lô den nam 2025 và nhQng näm tip theo; 
Nghj quyt so 06/2021/NQ - HDNID ngày 13/8/202 1 cüa HDND tinh quy djnh 
mt so co ch, chinh sách dc thu h tr tM xà phát trin kinh t - xà hi giai 
doan 2021-2025, k hoch dAu tu cong trung han  giai doan 2021-2025; quy 

hoach thj xâ giai doan 202 1-2030, tAm nhIn 2050 tIch hçip quy hoach chung cüa 
tinh, trin khai xây drng h tAng quy hoach phia Dông dung BInh Minh, quy 

hoach phân khu chc näng cac phuông, hoàn thin ha tAng quy hoach  các khu Am 
thirc d nhân dan sóm vO kinh doanh. Co giai pháp huy dng ngun lirc doanh 

nghip, nhân dan cüng nhà nuóc xây dmg thj xä phát trin han; giài pháp tháo go' 
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khó khän, viing mc và có chInh sách khuyn khIch phát trin san xut, kinh 
doanh. 

- Quán trit chü trwYng phát trin kinh t di dôi vói thrc hin tin b, cong 
bng xã hi, phát huy giá trj van hóa, xay dirng nn van hóa du ljch van minh, 

hin di, mang dtm con ngui xr Ngh và min bin Cira Lô. Quan tam cOng tác 
an sinh xã hi và diii sang nhân dan, cong van vic lam, môi trung sng gn vói 
xây drng khu dan cu kiu mu. Tang ci.rông phông chng thiên tai, chü dng rng 

phó vôi bin di khI hu, bào dam vcrng chic quc phông, an ninh, n djnh chInh 

trj xã hi, quan tam an ninh phi truyn thng, an ninh du ljch. 

B. NHIM VJ XAY DIXNG D1 TOAN NGAN SACH NHA NU'OC 
NAM 2023, KE HOACH TAI CHJNH NGAN SACH NHA NU'OC 03 NAM 
2023 - 2025 

1. Dir toán ngân sách nhà ntró'c näm 2023 

1. Dir toán thu ngân sách nhà nu'óc 

Can cir khà näng tliçrc hin các chi tiêu kinh th - xã hi và ngân sách nám 
2022, djnh hurng kê hoch phát trin kinh tê xã hi giai don 2021 - 2025, dir 

báo tang tnrO'ng kinh t và ngun thu näm 2023 di vâi tiirng ngành, 1mb vçrc, 

näng 1irc và hiu qua hoit dng san xut, kinh doanh cüa trng di tlxçmg np thu 

trén dja bàn, nhng ngun thu mâi phát sinh trên dja bàn d tinh dung, tInh dü 

ngun thu di vi trng lTnh vrc, sc thug theo ch d. Phân tIch, dánh giá cii th 

nh&ng tác dng ánh hu&ng dn dir toán thu ngân sách nhà nithc nàm 2023 theo 

tüng phumg, linh virc thu, tüng khoãn thu, sc thu. 

Phãi tinh toán các yêu t tang, giãm và djch chuyn ngun thu do thay di 

chInh sách pháp lut v thu, quân l thu, gia hn thñ gian np thug và tin thuê 
dt và min, giám thu& phi, 1 phi, giái tOa các ki & kinh doanh phIa DOng ththng 

BInh Minh. Dy mnh các bin pháp tang cuô'ng quân J2  thu, chng that thu, 

chng buôn 1u và gian 1n thuo'ng mi, tang cu6ng xir 12  ng d9ng thus, kim 

soát chat chë hoàn thu, thirc hin thu thu chuyn nhung bt dng san theo chi 

dao cüa B Tài chInh, UBND tinh, sO, ban, ngành. 

Phtmn du dir toán thu ni dja tü các hot dng san xut kinh doanh nam 

2023 (dã dir kin các tác dng diu chinE thu theo các chü trung hin hành) tang 

bInh quân ti thiu tt'r 9 - 11% so vôi dánh giá hoc thc hin nam 2022. 

Dr toán thu tin sfr ditng dt, tin thuê dt tip tic du'çc xay dirng trên ca 
sO k hoch du giá quyn sfr ding dat. 
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2. Dir toán chi ngân sách nhà nu'óc nãm 2023 

- Can cir vào ngun thu ngân sách dja phuang duçc hung theo phân cp, 

t 1 phn tram phân chia ngun thu giüa các cp ngân sách, s b sung tt'r ngân 

sách cp trén cho ngân sách cp duó'i, trên Ca s& miic tiêu kê hoach phát trin 
kinh t xã hi näm 2023, thirc t thrc hin các nhim vi thu chi ngân sách cüa 
dja phuang nãm 2022 d xây dimg dir toán d4a phucmg, chi tit trng lTnh vuc chi 
theo quy djnh cüa Lut ngân sách nba ni.thc nàm 2015. Trong liic ngun hic cèn 
han ch và chju nhiu tác dng tir yu t ben ngoài nhu djch bnh nén cn thu hñt 
dir an 16'n và cüng doanh nghip don dc tin d thrc hin d gop phn nâng cao 
tc d tang trithng, tp trung bèi thithng GPMB, thrc hin các chInh sách.. . .dáp 
yêu cu cüa nhà du tu và dja phuang cn quán trit quan dim trit d ti& kiêm, 

chng lang phi ngay tui khâu xác dnh nhim vii tr9ng tam, quan tr9ng c.n thrc 

hin näm 2023 dng th?i 1p dir toán chi ngân sách nhà nuóc theo diing quy djnh 

pháp lut v ch d, tiêu chun, djnh mrc chi ngân sách nhà nixéc trong do chü 

&ng sp xp thir tir các thim vi chi u'u tiên theo mi'xc d cp thit, khá nàng 

trin khai trong näm 2023 d hoân thânh các nhim vii, chuang trInh, d an dâ 

duçic phê duyt trén co s ngun ngân sách nhà rnthc và ngun hgp pháp khác. 

- Dr toán chi thithng xuyên ngân sách dja phuang näm 2023 duçc xây drng 

can cir vào các quy djnh cüa pháp lust  v tiêu chi vâ djnh m1rc phân b dr toán chi 
thithng xuyên nãm 2023, nbim vii phát trin kinh th xâ hi nàm 2023. Các nganh, 
dan vj và dja phuo'ng xây drng dr toán chi thuè'ng xuyen theo trng lThh virc chi, 
dam báo dáp 11ng các nhim vii chInh trj quan tr9ng, thirc hin dy dü các chInh 

sách chi cho con nguYi, cho an sinh xã hi, phông chng djch. 

- Các co quan quân 1 nhà nithc, Dáng, doàn th xây drng dir toán chi 

thrning xuyên nAm 2023 gn vi mijc tiêu tinh gián biên ch, s.p xp lai b may 

hành chinh theo Ngh quyt s 1 8-NQ/TW; tht.rc hin tit kim t.M thiu 10% chi 

thuô'ng xuyên (ngoài luang, các khoân dóng gop theo lu'ang, các khoân chi cho 

con ngui) so vi dir toán näm 2022; trên co s& han  ch ti da vic mua sam, thçrc 

hin khoán kinh phi sir diing xe 0 to cong theo quy djnh, tit giâm các nbim v 

chi không thirc sr cp bach nhu: doàn ra, doàn vâo, khánh tit, hôi thão, hôi 

nghj... 

- DM vâi các dan vj sir nghip cOng khi xây dirng dir toán chi phái quán trit 

dy dü các mc tiêu v di mi dan vj sir nghip cOng 1p theo quy djnh tai  Ngh 
quy& s 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Hi nghj TW 6 (kbóa XII), Nghj quyt 
sé 60/2021 /ND -CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü v ca ch tir chü tai chInh cüa 

dan vj sir nghip cOng 1p. Di vOi các dan vj sr nghip cn phái sir h trg tr NSNN 
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phái thrc hin giâm dn s h tro, tuang g s tang thu cüa dan vi, giâm dn müc 
h trçy tr ngân sách nhà nrnc. 

- V các qu tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách: Các co quan, don vj có 
các qu5 tâi chinh nhà nithc ngoài ngân sách thuc phm vi quãn 1 có trách 
nhiêm báo cáo tInh hInh thu - chi tài chInh näm 2022 và du kin k hoach thu - 
chi tài chInh näm 2023. Rà soát, dánh giá hiu qua hot dng cüa các qur  tài 
chInh nba nuâc ngoài ngân sách. 

II. KE HOACH TAI CHNH - NSNN 3 NAM 2023 - 2025 

Trên co si dir toán ngân sách nba nrn9c näm 2023; dir kin các dnh huàng 

chin 1uçc, k hoch phát trin kinh t xâ hi giai dotn 2021 - 2025 và k hoach 

tài chInh NSNN 5 nAm 202 1-2025, các van bàn hiing dn cüa TW v tinh gon 

b may, tinh giãn biên ch, di mi các dan vj sir nghip cong 1p và các nghj 

quy& v cài cách tin luong, bào him xà hi; phông Tài chInh -K hoch chü trI, 

phôi hçip vth các phông, ban, dan vi, UBND các phuing 1p k hoch tài chInh - 
ngân sách 3 näm 2023 - 2025, Lut quân 1 nçi cong si:ra di và các van bàn 

hrnng dn thuc phm vi quàn 1". 

Thy theo diu kin, dc dim và phü hgp vOi mic tiêu phát triên kinh t xä 

hi trên da bàn, các dja phuong xây drng cit th các chi tiêu dci báo trung hn 3 

näm 2023 - 2025 ye thu ngân sách, mirc bi thu/bi chi cüa ngân sách dja 

phuong, dir kin thng hçip m1rc chi cüa dja phuong, chi du tu phát trin, chi trá 

nç, chi thuèng xuyên phân can di ngân sách dja phuong giai dotn 2023 — 2025 

phü hp vOi khá näng can d& thu. 

C. NHIM vj xA DIJ'NG KE HOCH DAU TU' CONG NAM 2023 

I. Yêu cu xây diyng k hoch du tir cong nãm 2023 

1. Thrc hin dung các quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng, Lut NSNN, các 

Ngh djnh cüa Chinh phü thi hành Lut du tu cOng và Lut NSNN, Chi th s 

15/CT -UBND ngày 16/8/2022 cüa UBND tinh v xây dçmg k hoach  phát trin 

KTXH và di,r toán NSNN näm 2023, van bàn huóng dn cüa Si K hoach - Dâu 

tu, k hoch du tu cOng trung htn giai doin 2021 -2025. 

2. Trên co s dánh giá kt qua thrc hin k hoch du tu cOng nam 2022, 

can cü djnh hucng k hoch phát trin kinh t xã hi näm 2023, k hoch phát 

triên KTXH 5 nam 2021-2025 và kê hoach du tu cong trung hn giai don 2021-
2025; các co quan, dan vj, UBNID các phuè'ng xác djnh dr an du tu tr9ng tam, 
tr9ng dim, uu tiên b trI vn thirc hin nam 2023; trit d tit kim, chng lang 

phi, tránh du tu giàn trãi. 



7 

3. Xác djnh rô miic tiêu, thr tir uu tiên trong k hoach du ti.r cong nàm 
2023 phü hçp, nm trong k hoach du ttr cOng trung han  giai  doan  2021-2025, 
trong do uu tiên b trI vn cho dir an tr9ng dim, có tInh lien kt, có süc lan tOa, 
tao dng lirc cho qua trInh phát trin thj xã, các phung, các ngành, tao  dt phá 
thu hilit ngun vn khu vrc tu nhân. Mirc vn b trI ti'.rng dci an phài phü hgp vôi 

tin d thçrc hin và khã nàng giái ngân trong näm 2023. 

II. Ni dung xy drng kê hoich dâu tu' cong nãm 2023 

- Nguyen tc chung b trI k hoach du fix vn NSNN 

+ Tuân thu các quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng, Lut Ngân sách Nhà nuc, 
Nghj quyt so 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 cüa Uy ban Thuè'ng viii 
Quc hi, Quyt djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tithng ChInh 

phü, Nghj quyt s 1 1/2020/NQ-HDND cüa Hi dOng nhân dan tinh và các van 

bàn pháp lut có lien quan. 

+ K hoach vn NSNN nàm 2023 bao gOrn k hoach  cüa các nhim vi, dir 

an thuc k hoach  du tu cOng trung han  giai  doan  2021 -2025 dä duc HDND 

thj xã phê duyt k hoach  vn. 

+ Bô trI von dâu tu tp trung, tip tiic khc phvc tInh trng phân tan, dan 

trài, tránh lang phi, sü ing hiu qua vn du tu; bào dam sat thirc tin, dáp lrng 

yêu cu phát trin, phü hcp quy hoach.  Chi b tn vn cho dir an du thu tiic du tu 
theo quy djnh cüa Lut Du tu cOng và các van bàn pháp lut cO lien quan. 

+ Trong tmg ngành, linh vuc b tn vn theo thr tr uu tiên nhu sau: 

- Thanh toán nç d9ng xây dirng co bàn theo quy djnh tai  khoàn 4 Diu 101 

cüa Lut Dâu tu cOng; 

- Phân bO vOn cho dir an trong k hoach  dãu tu cOng trung han  2016-2020 

dà hoàn thành và bàn giao dua vào sir drng nhung chua b trI dü van; 

- DLI an chuyn tip thirc hin theo tin d duçc phê duyt; dir an dir kin 

hoàn thành trong kS'  k hoach; 

- B tn vn dM i1ng dñ cho các dir an du tu cOng cüa tinh trên dja bàn. 

- Phân b vn chun bj du tu d lip, thm djnh, quyt djnh chü truang dAu 

tu và lap, thm dinh, quy& djnh dtu tu chuang trInh, dci an; 

- Phân b vn cho dir an kh&i cong mâi dáp irng yêu cu quy djnh tai 
khoàn 5 Diu 51 cüa Lugtt Du tu cOng. Vic lira ch9n d an mi phài dam báo có 
tnng tam, trng dim, cO nghia lin di vôi phát trin kinh t - xã hi cüa thj xa. 
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- Vic lira ch9n danh miic dr an vào k hoch du tu cong näm 2023 phái 
thuc danh miic nhim vii, d? an trong k hotch du tu cong trung hn giai doan 
202 1-2025. 

D. TO CHIC THIIC HIN 

1. Phông Tài chInh - K hotch chü trI, phi h?p  v&i các ngành lien quan: 

a) To chüc hithng dn các phông, ban, ngành, UBND các phrnng và doanh 
nghip tInh toán các chi tiêu k hoch hgp 1, khã thi d tng hçp, xây dmg K 
hoch phát trin kinh t - xã hi nàm 2023. 

b) Huárng dn các phông, ban, ngành, LTBND các phu&ng và doanh nghip 
xay drng dir toán, phtrcrng an phân b dir toán ngân sách nba nuâc 2023 theo dting 

quy djnh cüa Lut ngân sách Nba nuóc näm 2015. 

c) Tham mu'u UBND thj xä trInh So Tài chInh, HIDND th xà quy& djnh dir 
toán thu, chi ngân sách näm 2023, phân b ngân sách cp thj, nhim vi thu, nhim 

vii chi ngân sách và mrc b sung tü ngân sách thj xã cho ngân sách phuOng theo 

djnh mi'rc dir toán chi thuOng xuyên do HDNID thj xã quyt ngh; Can di ngun 

vn và xây drng k hoach du tu näm 2023 tü ngun ngân sách da phucmg. 

d) Chü tn, phi hçp vOi phông, ban, ngành lien quan dr kin ngun vn du 

tu phát trin cüa thj xA trong k hotch nãm 2023. Phi hçip các phông, ban, ngành 

cp thj tng hçp phuang an phân b k hotch XDCB näm 2023 trInh các cp có 

thm quyn theo dung trInh tir quy djnb. 

e) Tng hçp k hoch du tu' cOng näm 2023 vn can di ngân sách thj x và 

các ngun vn du tu cOng khác do thj xâ, phuè'ng quân 1. 

2. Chi Ciic Thng kê thj xA: Can cO cong b cüa Cc Thng ké v chi tiêu 

tng giá trj san xut, giá trj gia tang trên dja bàn huyn, thành, thj 6 tháng du nãm 
2022, tin hành rà soát và i.rOc tInh giá trj san xuât, giá trj tang them cüa thj xà Cira 
Lô nàm 2022. Các phuOng phi hcip chat che vOl Chi ciic TMng kê rà soát, trén co 

sO kt qua thirc hin chi tiêu trên dja bàn 6 tháng du näm và tInh toan uOc Ca näm 

2022; trên Co sO do, can cO m1ic tiêu, trin v9ng phát trin d xây di.rng k hoch 

phát trin kinh t - xã hi näm 2023. 

3. Cac phOng, ban, ngành, don v quàn 1 các chuong trinh, dir an chü dng 

rà soát, dánh giá tlnh hInh thc hin các chuo'ng trInh dir an, dng thOi xay drng, 
têng hçip danh mic các chuo'ng trInih, di.r an theo linh virc phii trãch d phM hçp 

vOi phông Tài chInh - K hoch xây drng k hotch xây dimg co bàn và tng hçTp 
k hoch xây drng Co bàn. 
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4. Chi citc Thu khu v1xc Bc Vinh phi hcip phông, dan vj dánh giá kt qua 
thrc hin chInh sách v min, giãm thu& kt qua thu ngân sách trong nàm 2022, tü 
do xây dmg dir toán thu ngân sách nhâ rnthc nàm 2023. Chi dao  các déi tugng np 
ngân sách xây drng dr toán thu cüa dan vj. 

5. Truàng các phOng, ban, ngãnh cp thj, Chü tjch UBND các phung: 

a) Phi hcp chat ch vri phOng Tài chInh - K hoch, Chi cc Thu khu vrc 

Bc Vinh t chüc chi do trin khai xây dirng k hoch phát trin kinh t - xã hi 

và dir toán ngân sách cüa don vj mInh theo dung các ni dung dA nêu trong Chi th 

nay. Chu trách nhim truóc Chü tjch UBNID thj xä trong vic xây dimg k hoch 

phát trin kinh th xâ hi, dir toán ngân sách và du tu cong cüa don vj. 

b) Rà soát các Co ch, chInh sách, ch d do Trung uung, tinh, thj xã ban 

hành tinh toán ngun kinh phi dam bão g1r1 phông Tài chInh - K hoch va các 

phOng, ban, ngành cO lien quan lam can cir xây dirng K hotch phát trin kinh t - 

xã hi và dir toán ngân sách nhà ni.rc nãm 2023. 

c) Báo cáo tInh hInh thuc hiên thu - chi tài chInh näm 2022 và du kin k 

hoach thu - cho tài chInh näm 2023 cüa các qu5 tài chInh nhá nuc ngoâi ngân 

sách. 

d) Giri báo cáo dánh giá tInh hInh thrc hin k hoich phát trin KTXH, k 

hoch du tu cOng, dr toán NSNN näm 2022 và xây dirng k hoch phát trin 

KTXH, k hoch dâu tu công, dr toán NSNN nãm 2023 gCri v UBND thj xa 

(Qua phông Tài chInh - K hoich) trtró'c ngày 14/9/2022. 

N}in duçc Chi thj, yêu cu truóng các phông, ban, ngành, don vj cp thj, 
Chü tjch UBND các phithng, ThU tru&ng các son vj lien quan t chUc trin khai 

thirc hin nghiêm tUc các ni dung trên./. 

No'i nhân: 
- UBND tinh, VP UBND tinh; 
- Sâ KI-I&DT, So' Tài chInh; 
- TT Thj u, HDND thj (dé b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj x; 
- Các phOng, ban, nganh cap thj; 
- UBND các phu'ng; 
- Các doanh nghip lien quan; 
- Lu'u: VT, TC-KH. _ 

JJ  

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Doãn Tiên Dung 



Phii itic 

T!NH HINH THTXC HIEN KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI 2022 
vA D MEN CHI TIEU xA DIJ'NG KE HOiCH PHAT TRIEN MNH TE - xA HQI NAM 2023 

CUA CAC PHONG, BAN, DQN VI TH! XA 



Biêu s 1 
CAC CHI TIEU KINH TE TONG HP 

TT Chi tiêu flon vi 
Thuc hiên 

2021 

Nm 2022 

Ké hoach 

2023 

Sosnh 

Kê hoach 

tinh giao 

Kê hoach 

HDNDthi 

xa giao 

Uic thuc 

hiên 9 

thang 

närn 2022 

Uc thuc 

hiênnãm 

2022 

UTH 

2022/2021 

UTH 

2022/KH 

tirih giao 

UTH 

2022/KH 

HDND thi 

xa giao 

KH nãrn 

2023/uóc 

TH nãm 

2022 

Chi tiêu kinh tê 

I Giá trj san xut (giá cô dinh 2010) triêu dông 

I Nông lam ngu nghip triêu dng 

2 Cong nghip - Xãy dirng triêu dng 

- Cong nghiêp triêu dng 

- Xây dirng triêu dng 

3 Dich vu triéu dng 

II Cia trj gia tang ( giã so sánh) 

I Nông lOrn ngu nghiêp triu dng 

2 COng nghiêp - Xây dung triu dong 

- COng nghip triêu dng 

- Xâydrng triudông 

3 Dichvi triudông 

III Giá tr! gia tang ( giá hin hãnh) 

I Nông lam ngu nghip trin dông 

2 Cong nghip - Xay dyng triu dong 

- Cong nghip triu dng 

- Xay cl4rng tnu clông 



IT Chi tiêu Don vi 
Thu'c hién 

2021 

Nàm 2022 

Kê hoach 
2023 

So sánh 

Ké hoach 
tinh giao 

K hoach 
HDND thi 

xa glao 

U'àc thtrc 
hiên 9 
thang 

näm 2022 

U'âc thirc 
hiên näm 

2022 

UTH 
2022/202 1 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

UTH 
2022/KH 
HDND thi 

xa giao 

KH nàm 
2023/tràc 
TH nãm 

2022 

3 Dch vti triu dng 

Co cu Tong GTGT theo ngành kinh 
t (gith hin hành) 

I Nông, lam, ngix nghip 

2 Cong nghip, xây dirng 

3 Dich vu 

Tong mü'c hru chuyên hang hoá bàn lé 
trên dia bàn 

dng 

VI Thu Ngân sách Nhà nuóc trên dja bàn t' dông 

I Thu các sc thug t' dong 

2 t'dong 

Thu tü dâu giá QSD dt t dng 

Thu tir dat dir an t dông 

VII Chi ngân sách dja phuo'ng 

I Chi du tu' phát trin t dng 

2 Chithtringxuyên 

Tong von dãu tu phát triên trên d!a 
bàn 

t' dng 

VIII Chi tiêu xã hi 

I Mücgiámt'1 sinh %o 

2 
So lao dng thrçic giãi quyt vic lam 
mói trong nãm 

ngi 

T l lao dng ducyc dào tao so vâi tong 
so lao dng 

- 7)) l lao dc$ng CIUQ'C dào Igo nghe % 

T' l suy dinh du'O'ng cüa tré em du'ói 5 
'Li 



TT Chi tiêu Don vi 
Thuc hiên 

2021 

Näm 2022 

Ké hoach 

2023 

So snh 

Kê hoach 

tinh giao 

K hoach 

HDND thi 

xa giao 

Uc thuc 

hiên 9 

tháng 

nãm 2022 

Uc thuc 

hiên nãm 

2022 

UTH 

2022/2021 

UTH 

2022/KH 

tinh giao 

UTH 

2022/KH 

HDND thi 

xa giao 

KH närn 

2023/uâc 

TH närn 

2022 

5 Sbácsi/vandân BS 

6 T 1 tr?m y t phuàng Co bác si 

7 T' lé phuUng dat chuân quc gia ye y tO 

8 S giuOmg bénh/ van dan Giung 

9 So ht nghèo hO 

10 Ty1hngheo 

II So trung dat chuân quc gia truOng 

- T)i l truông chuón quôc gia 

12 'Fy' l gia dinh vOn hoá % 

13 T lê khi, ccs quan vOn boa 

14 
T lé xO phuOng có thiCt ch vOn hoá thO 

thao dt chuân quc gia 
% 

IX CIII TIEU MÔt TRUONG 

1 Tl' 1 che phU riling 

2 Ti lé chat thOi rein ducc xilr 1 % 

3 ThdOncudOngnurchGpvsinh % 

-T1 dOn cirdüngnudcmáy 

4 T,l' ìé dOn dOng hO xi hop ye sinh 



Biêu s6 3 
CAC CIII TIEU xA HQI 

TT Chi tiêu Dcm vi 
Thtxc hiên 

2021 

Nãm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

UTH 
2022/202 1 

U'TH 
2022/KH 
tinh giao 

UH 
2022/KH 
HDND 
thj xã 
giao 

UKH 
2023/ 
UTH 
2022 

K 
hoach 
tinh 
giao 

K 
hoach 

HDND 
thj xa 

Uóc thuc 
hiên 9 
tháng 
nàm 

U'Octhiic 
hiên nAm 

2022 

I DANSO 

I - Dan s trung bInh Nguôi 

2 -T'ltangdans 

3 - Mirc giâm t l sinh %o 

- Ti s giói tInh khi sinh (sêi be trai so vói 
100 be gái) 

5 - Tuôi thç trung bInh Tuôi 

II LAO BONG VA VIC LAM 

- TOng s lao dng dang lam vic Ngi.rO 

2 - S lao dng ducc t?o  vic lam NgrOi 

- So lao dng di lam vic niióc ngoài 
theo hçp dng 

NgtxOi 

- T' l lao dng duc dào t?o  so vâi tong 
s lao dng 

- 
Trong do: T lc  lao dng qua dào tQo 
ngh 

% 

GIAM NGHEO 
(Theo chun nghèo tip cn da chiu) 

-Tngshctiathj xã h 



TT Chi tiêu Do'n vj 
Thi.rc hién 

2021 

Näm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

TJTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

UTH 
2022/KH 
HDND 
thj xà 
giao 

IJKH 
2023/ 
UTH 
2022 

hoach 
tinh 
giao 

K 
hoach 

HDND 
thj xã 

U'óc thiic 
hiêii9 
tháng 
näm 

Ijoc thuc 
hién näm 

' 
2022 

- S h ngheo h 

-T1hnghèo % 

- Mirc giãm t' 1 h nghèo 

- S h cn ngheo H 

- T' 1 h cn ngheo % 

- S ht thoát ngheo ho 

- S h tái nghèo ho 

CUNG CAP CAC DICH VU C So' HA 
TANG THIET YEU 

- S h thrçic sCr ding din H 

% 

- Shdcs1rdçingnlràch9pvsinh H 

- S h dtrcc sCr ding nuo'c may H 

-T1hdcsirdiingrnró'cmáy % 

V YTE-XAHQI 

- T ie dan s tham gia bão him y % 

- So nguñ tham gia báo hiêm xã hi bat 
buOc 

ngwi 

- S giirng bnh/10.000 dan (khong tmnh 
giu6ng trim y t phu?rng) 

Giuông 

- S bác s/10.000 dan Bác s 

2 



TT Chi tiêu Bon vj 
Thuc hiên 

2021 

NAm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/.KH 
tinh giao 

UTH 
2022/K H 
HDND 
thj xA 
giao 

UKH 
2023/ 
UTH 
2022 

K 
hoach 
tinh 
giao 

K 
hoach 

HDND 
th xa 

Uc thirc 
hiên 9 
tháng 
näm 

lfócthixc 
hiên näm 

2022 

- T' 1 phtiông dat  tiêu chI quc gia ye y të % 

- T sut t1r vong tré em dtrói 5 tui %o 

- T sut ti:r vong tré em duài I tui %o 

- T' 1 suy dinh throng cOa tré em duói 5 
tui (can nIng theo tui) 

- S phuOng dt tiêu chun phü hçrp vói tré 
em 

phu&ng 

- Phuo'ng dat  tiêu chun phuO'ng phi hcip 
vói tré em 

% 

VI VAN bA, PTTH 

S phuông CO nhà van hoá, thu vin pbuông 

- 
T I h xem du9'c Dài Truyên hInh Vit 
Nam 

% 

So Tram BTS Tram 

S thuê bao internet c dinh Tliuê bao 

S thuê bao diên thoai/1 00 dan Thuê bao 

- 
So thuê bao internet bang thông rngI1 00 

Thuê bao 

- 
S thuê bao truyên hInh trá tiên (internet; 

cn 
Thuê bao 

VII GIAO DUC vA DAO TAO 

- Sé tru'Ong dat  chun quc gia Truông 

- T 1 truOiig dt chun quc gia 

- Tng s h9c sinh du nãm h9c H9c sinh 

3 



TT Chi tiêu Dn v 
Thiic hiên 

2021 

Näm 2022 

hoach 
tinh 
giao 

K 
hoach 

HDND 
thi xa 

U'àc thu'c 
hiên 9 
tháng 
nãm 

U'ó'cthuc 
hiên näm 

2022 

+ Mu giáo H9c sinh 

+ Tiu hoc Hoc sinh 

+ Trung h9c co s H9c sinh 

+ Trung h9c ph thông H9c sinh 

- T 1 trê em trong d tui di h9c mâu 
giáo 

% 

- T 1 h9c sinh di h9c dông dQ tui: % 

+Tiu hoc 

+ Trung hoc c so' % 

K hoach 
2023 

So sánh 

UTH 
2022/2021 

U'TH 
2022/KH 
tinh giao 

U TH 
2022/KH 
HDND 
th xã 
giao 

UKH 
2023/ 
ufl-i 
2022 

4 



Biêusô4 
CAC Cm TIEU MOI TRU'ONG vA PHAT TRIEN BEN VCYNG 

TT Chi tiêu Dyn vi 
Thuc hiên 

2021 

Nãm 2022 

K hoach 
2023 

K hoach 
2023 so vi 

uic thisc hiên 
2022 

- 

Kê hoach 
UOc Thuc 

hin 9 tháng 

lfàc thuc 
hiên Ca nãm 

2022 

U'âc thuc 
hiên 2022 

so vâi thuc 
hiên 2021 

1 T lé cht thai rn a do thj dugc thu gom % 

2 
S cci sO' gay ô nhim môi tru'O'ng nghiem 
tr9ng duçc xi 1 (*) 

S nhà may, xi nghip, doanh nghip 
dang hot dng 

Khu 

4 
S nhà may, xi nghip, doanh nghip 
dang hoat dng có h thng xfr 1 nu'O'c 
thai tp trung dt tiêu chun môi tru'O'ng 

Khu 

5 
T' 1 nhà may, xi nghip, doanh nghip 
dang hott dng có h thng xir 1 nuOc 
thai tp trung dt tiêu chuAn môi truO'ng 

% 



Bius5 
CAC CH TIEU PHAT TRIEN DOANH NGHIP vA KJNH TE TAP THE 

TT Chi tiêu Dan vj 
Thuc hiên 

2021 

Näm 2022 

Kê hoach 
2023 

K hoach 
2023 so vOi 
uâcthc 
hin 2022 

Ké hoach 
Urc thuc 

hiên 9 
thang 

lfOcthuc 
hiên Ca näm 

UOc thuc 
hiên 2022 

50 vth 
thirc hin 

2021 

A KJNH TE T4P THE 

I Tng s hap tác xã HTX 

2 Tng s xà viên hap tác xa ngui 

3 Tng doanh thu hap tác xã Triu dông 

4 Tng s 1ii truc thu cüa hap tác xä Triu dng 

5 Tong s lao dng trong HTX Ngu'èi 

6 Thu nhp bInh quân mt lao dng cña HTX Triu dng 

B KINH TE HO GIA JJ!NH 

1 Tng s kinh t h gia dInh H 

Trong dó. thành lçip rnái H 

C DOANH NGHIIP 
- Tng s doanh nghip däng k thành 1p (lUy k) DN 

- S doanh nghip dang k rnâi DN 

- Tng s vn dãng k cüa doanh nghip thãnh 1p 
mth 

Ty dông 
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