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HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THu 5 

Can c& Luat  Td chic chInh quyn d.ia phwcmg ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

àn c& Lu4t  Ngân sách Nhà nwác ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

C'ãn c& Nghi d.inh sd 45/2017/ND-cP ngày 21 tháng 4 nàm 2017 cla 
ChInh phü Quy d.inh chi tiêt lap ké hoach tài chInh 05 nàm và kê hogch tài chInh 
- ngán sách Nhà nirác 03 nám; 

C'àn th Thong tu- S6 69/201 7/TT-BTC ngày 07 tháng 7 nám 2017 cüa B5 
Tài chInh ye htthng dan lap ké hoqch tài chInh 05 nám và kê hogch tài chmnh - 
ngdn sách nhà nu'ác 03 nám, Thông tu- sO 38/2019/i T-BTC ngày 28 tháng 6 nám 
2019 cza Bç5 Tài chInh hurmg dan xáy dmg dc toán ngán sách nhà nirác nãm 
2020, ké hoach tài chInh - nán sách nhà nithc 03 nám 2020-2022, kê hoqch tài 
chInh 05 nám tinh, thànhphô tryc thu5c Trung uting giai doçn 2021-2025, 

C!àn  thNghj quylt s6 91/2021/NQ-HDND ngày 16 tháng 7 näm 2021 cüa 
Hi dông nhán dan tinh Quang Trj ye phu-ong hithng, nhim vy phát triên /dnh 
té - xa hi 5 nám 2021-2025; 

Xét T& trinh s6 ....../TTr-UBND ngày ... thang ... nàm 2021 cüa Uy 
ban nhán dan tinh ye Ice hoich tài chinh 05 nám giai dogn 2021-2025 tinh 
Quáng Tn; Báo cáo Thâm tra cza Ban Kinh tê - Ngân sách Hi dOng nhân dan 
tinh và kiên tháo luán cza Dgi biêu H5i dông nhán dan tai kj> hQp. 

QUYET NGH: 
A '. ' Bieu 1. Thong qua ke hoch tal chinh 05 nam giai doin 2021-2025 

tinh Quãng Tr! v&i nhfrng ni dung chü yu nhtr san: 
1. Miic tiêu tng quát 
Quán 1, scr ding có hiu qua các ngun 1rc tài chInh, dáp rng yêu câu và 

miic tiêu phát triên kinh tê - xa hOi  05 näm giai don 2021-2025 cüa dja phung; 
ttrng bithc ci cau 1ii thu, chi NSNN theo hung hcip 1; kiém soát cht chë nq 
cong và bi chi NSNN; tang ctthng k 1ut, k' cucmg tài chInh di dôi vài cái 
cách hành chInh, tiêt kim, chong lang phi; si'r dung hiu qua vOn dâu tu cOng; 
thrc hin tot các chInh sách an sinh xa hi, dam báo quôc phông, an ninh, on 
djnh kinh tê - xA hi cUa dja phi.rmg, thUc day tang tnthng. 
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Tip tic hoàn thin h thng the che và c che tài chInh dja phuing; dy 
m?th dôi mâi khu vrc sr nghip công; thirc hin vic sp xep li b may, tinh 
gián biên ché, nâng cao hiêu lirc, hiu qua quãn l nhà nuâc; tang cu&ng cong 
tác thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, giám sat tài chInh. 

2. Muc tiêu cy the 
a) Thu NSNN: PhAn du tng thu NSNN giai do?n 202 1-2025: 22.750 t 

dông; trong dO, thu nôi dja: 19.670 t dông và tang bInh quân hang nàm là 10-
12%/nàm. 

b) Chi ngân sách dja phwmg: 
Giai do?n 202 1-2025 tiep tic là da phucing ducic ngân sách trung ucmg 

bô sung can dôi ngân sách. Tong chi ngân sách djaphircmg: 49.413,691 t) dông; 
Trong do: 

- Chi can di ngân sách dja phucmg: 3 8.937,087 t)' dng 
- Chi thirc hin mt s mic tiêu, thim vi và các chuGng trinh mic tiêu 

ngân sách trung wmg h trçY: 9.832,442 t' dOng. 
Tng chi ngân sách dja phucmg chua bao gm chi các Chuing trInh mtic 

tiêu quôc gia; các Chi.rcmg trInh nay së duçc bô sung khi Trung uong thông báo 
von giai don 2021-2025 cho tinh. 

Dir toán chi thtr&ng xuyên ducc xay dirng theo hurng tit kim, ct giãm 
nhUng nhim vu chi không thuc sr cn thiêt; iru tiên bô trI chi trã day dü chê dt, 
chInh sách cho con ngu?i, dam bão nguôn krc thrc hin các chInh sách an sinh 
xà hôi, hot dng, nhiêm vii cUa các cy quan, &m vi phü hçip vài tiêu chuân, 
djnh mirc, chê d duçc cap cO thâm quyên quy djnh. 

c) Vay và trã nçi gc, lãi, phi các khoãn vay cüa ngân sách da phuong giai 
doan 2021-2025: 

- Tng s vay cüa ngãn sách dja phucing: 881,818 t dng. 

- Tng s trã n gc: 125,62 t dng. 
- Chi trã lãi, phi các khoán vay: 74,46 t dng. 
(bao gain các chu'ong trInh, dtt  an dang giái ngán; các chzrcrng trInh, dt 

an dangdàm phán và dw kiên /g hiêp djnh trong nám 2021, các chuv'ng trInh, 
dr an den nay dã duçic phê duyt chz tritong nhtrng chira /g hip dinh) 

d) Bi chi ngân sách dja phuang: Dam bão t' l bi chi NSNN hang nàm 
phü hçip vâi di toán Quôc hi, ChInh phü giao. 

3. Mt s nhim vy trçng tam 
a) Nhim vy thu ngân sách: Dy rnnh phát trien san xut kinh doanh, duy 

tn on djnh và tao  diêu kin thun li dé phát triën doanh nghip thuc các thành 
phãn kinh té, nhât là khu vrc doanh nghip ngoài quOc doanh, doanh nghip có 
von dâu tir nuâc ngoài, các doanh nghip vüa và nhO. Triên khai quyêt lit, dong 
b các giãi pháp ye quán 1 thu NSNN, chU dng xlr l các tác dOng den nguOn thu 
ngân sách. Day math  các bin pháp chong that thu thuê, giám nçi d9ng thuê Va các 
khoãn thu NSNN. Hn chê tôi da vic dê ra các chInh sách lam giãm thu NSNN. 
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b) Nhim vii chi ngân sách: 
- Chi dAu tu pháttrin: Phân b vn du ti.r phát trin theo huàng tp 

trung, uu lien bô trI von cho các dir an tr9ng tam, tr9ng diem sam hoân 
thành dira vào si:r dung nh&m thüc dy kinh t - xa hOi cüa tinh phát trin. Trin 
khai thirc hin cac du an dam báo diing tiên dO,  can d6i dü ngun vn, không 
lam phát sinh nq xay dmg ca bàn; bô trI dü vOn dôi irng lir ngân sách dja 
phrcmg theo quy djnh dê thijc hin các dir an dâu tr, chrnmg trInh m1ic tiêu quôc 
gia do dja phtrong quãn l. 

- Chi thung xuyên: Bão dam uu tiên chi cho con ngtri, an sinh xâ hOi  và 
chi quôc phOn, an ninh. Tang cIIng k' lut tài chInh, diêu hânh ngân sách chat 
chê, tria dê tiêt kirn các khoán chi ngân sách, rà soát, sap xêp các nhim vi chi 
chua th%rc sr cap thiêt. Tirng buâc ca câu li ngân sách gan v6i sap xêp, tinh gn 
bO may hot dng tron các c quan hành chInh và don vj sir nghip cOng lap; 
bô tn kê hoch vOn dâu Ut xay dirng co bàn có tr9ng tam, tr9ng diem; các 
chuongtrInh dtr an dâu Ut cong phãi gän lien vâi vic thirc hin các chi tiêu 
chInh dê phát triên kinh tê - xà hi, hiêu qua sCr dung nguOn von. 

c) V bOi  chi NSNN và nç cOng: Chü dng xay d%rng k hoch trá nçi, b6 
trI nguôn dê trá nçi (xi 1 nç xây drng ccr bàn, trá nçi các khoãn vay cUa chInh 
quyên dja phuong den han);  quãn l', si:r dung nguôn von vay dung miic dIch và 
hiu qua. 

4. Các giãi pháp chü yu 
a) Hoàn thin quy djnh pháp 1ut v tài chInh - ngân sách: 
Tip t1ic rà soát d hoàn thin cac co ch& chinh sách v thu, chi ngân 

sách, cii the hóa các van bàn cüa Trung ucing dam báo tInh dông bO,  cong khai, 
minh bach,  on djnh và phü hcp thuc tin cong tác quân 1 tài chInh dja phuong. 

b) Thu NSNN: 
- Thirc hin dng bO các giãi pháp v tang cung quãn 1 thu NSNN, 

quyêt tam phân dâu thu NSNN dat và vuçit dir toán giao hang näm. Day mnh 
các giãi pháp h trq doanh nghip, cái thin mOi trithng dâu ti.r, san xuât kinh 
doanh, tao  thun lçii cho nuyi dan, doanh nghip, thu hut dâu Ut. Quyêt liêt 
thirc hin các giái pháp chOng that thu, nçi dçng thuê, dac  bit trong linh virc 
thuong mai,  djch vi, dat dai, tài nguyen khoáng san. 

- Co giãi pháp phü hçp nhm tang thu ngân sách hang näm, khai thác có 
hiu qua các nguôn hrc dat dai, tài san cOng, tp trung rà soát và hoàn chinh 
phuong an xtr 1, sap xep co sa nhà dat cüa don vj, dja phuong và trien khai 
thirc hin hieu qua thu tiên sir dung dat ttr cac du an dâu Ut khu dan cu do thj, 
khu thuong mai  djch vi nhäm thu hut dâu tu và phát huy tot nguôn lirc dat dai 
dê tang thu ngãn sách và phát triên kinh tê - xä hOi. 

c) Chi NSNN: 
- Nang cao cong tác t chuc, quán l diu hânh và xây dimg k hoach 

NSNN hang näm, dam bâo chat chë, linh hoat theo dlnh  hirâng phát triên kinh tê 
- xà hQi cüa tinh. TO chCrc phân bO và diéu hành theo dir toán duçic giao, chü 



4 

dng sp xp nhUng khoán chi dt xut phát sinh sat vâi yêu cu nhim vii, 
trong phm vi di toán dixçic giao. Thirc hiên nghiém chü tnrong tiét kim, chng 
Lang phi, dung chê dO,  tiêu chuan, djnh mrc chi ngân sách, trong do chU dng 
sap xêp thcr tu các nhiêm vu chi tiu tiên theo mc dO cp thit dê chü dOng  diu 
hãnh dam bão can dôi ngân sách dja phuang. 

- Gict cci cAu chi ngân sách hçp 1', tirng buóc tang t trong chi dAu tu phát 
triên, giàm t tr9ng chi thung xuyên, bão dam dü nguôn 1irc chi cho con ngu?ñ, 
an sinh xã hOi  và chi cho quôc phOng, an ninh. Tiêp tic th?c hin tit kim chi 
thix?mg xuyen dê tao  nguôn thiic hin các chInh sách an sinh xA hOi,  xóa dói 
giám ngheo trên dja bàn tinh; chi phOng, chông djch bnh, khäc phiic thiên tai. 

- ChÜ dOng  dành ngun thirc hin cãi each tin hang theo quy djnh gn 
vâi sap xêp lai to chirc bO may, tinh giãn bién chê, nãng cao mi'rc dO tir chü tài 
chInh cüa dan vj sir nghip cong 1p. Day math  cãi each khu virc sir nghip 
công, két hçp vài xà hOi  hóa; thirc hin 10 trInh tInh giá djch vi sir nghip theo 
hrncng tInh dung, tinh dü chi phi gop phan nâng cao tInh tr chü cüa các dan vj, 
nâng cao chat lucing và hiu qua hoat dng cüa các dan vj s1r nghip cong 1p, 
giãm kinh phi ho trq tr NSNN dôi vâi khu virc sir nghip cong. 

- Vic d xuAt ban hành cac chuang trInh, d an, nhim vii co si dicing 
NSNN phái duçxc th.m djnh lam rO nguôn von và khã näng can dOi ngân sách, 
bão dam nhim vii duçic phê duyt Co dü nguOn 1irc thic hin. Không ban hành 
hoc trInh cap có thâm quyên ban hành các Nghj quyêt, chirang trInh, dê an khi 
chua xác djnh rö và chua can dôi duqc nguôn kinh phi. 

- Phân b vn du tu dam bão phü hqp vói khâ näng can d6i ngun von 
dâu tu cOng cUa dja phuang. Nang cao nang lirc quän l dir an cüa các chü dâu 
tu dé triên khai thirc hin các dir an darn bão dung tiên dO,  kjp thi giái ngãn các 
nguOn vOn, sir diing hiu qua nguOn von duçic giao. Các si, ban, ngãnh, UBND 
cac huyn, thj xã, thânh phô, các chü dâu tu tang cithng vai trO trách thim cüa 
ngtthi dung dâu, xac djnh nhim vi giãi ngân von là thim viii chinh trj trQng 
tam cüa ngàth, da phuang mInh. 

- Tang cung k' cuan, k' luat  tài chinh - ngân sách, thrc hành tit kim, 
chông lang phi và phOng, chOng tham nhQng ye quán 1 sr ding NSNN, dat dai, 
tri si lam vic, ... Tang cung cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám sat tài chInh 
trên cac 11th c quãn 1 nhà nuâc, dam bão vic sir diing von NSNN tiét kim, 
hiu qua. Day math  cong tác cOng khai, minh bach  trong hot dng quãn l, sü 
di.ing NSNN. 

d) Các giãi pháp v quãn 1 nçi cüa dja phuang: 
- Tip tic tang cu?mg quãn 1 nçi vay chInh quyn dja phuang theo 

nguyen täc vay bU dap bOi  chi NSNN chi duçic str dtng cho dâu tu phát triên, 
không su dtng cho chi thuing xuyên. 

- Thirc hin vay và trã nçi vay ngãn sách dia phuong theo k hoach duqc 
cAp có thAm quyn phé duyt, dam bão khOng vuat han  muc du no vay tOi da 
cüa ngân sách dja phuang theo quy djnh cüa Lut NSNN. 
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- Tang cix?ing vai trô va giao trách nhim cüa chü du an khi duqc giao lam 
dâu môi chü trI, phôi hçrp vói cac c quan, don vj lien quan trong Cong tác chuân 
bj thU tiic va ho s d%r an dé báo cáo các BO,  ngành Trung wing thâm djnh khá 
nàng vay tai  cUa chInh quyen dja phucng. Nâng cao trách nhiêm cUa chU dâu tu 
trong vic triên khai dir an, giãi ngan va thanh quyêt toán von vay, von dâu tu 
chodirán. 

- Phân cong cii th trách nhim cUa các cci quan trong cong tác quán l nci 
chInh quyën dja phucmg trên dla  bàn tinh. 

Diu 2. T chfrc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai thrc hiên k hoach tài chInh 05 

näm cUa tinh giai do?n 2021-2025 và báo cáo HOi  dông nhân dan tinh diêu chinh 
kê hoch khi các mic tiêu, chi tiêu cci bàn cUa ké hoch phát triên kinh tê - xâ 
hi 05 näm 2021-2025 cUa tinh thay dôi hoc Co yêU câu cap bach ye quôc 
phOng, an ninh khiên can dôi ngãn sách cUa dja phi.rong và khá nàng huy dng 
các nguôn von Co dt biên Ian. 

2. Giao Thuông tnrc HOi  dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, T 
Dai biêu Hi dong nhân dan và Di biëu Hi dOng nhãn dan tinh giám sat vic 
thuc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçic Hôi dng nhân dan tinh Quàng TrI khOa VIII, k 
hpp thU 6 thông qua ngày ... tháng 12 näm 2021.!. 

CHU TICH 

No'i nhin: 
- UBTV Quc hi, Chinh phü; 
- B Tài chmnh; 

Civic Kiêm tra VBQPPL - B Tu pháp; 
- Vi pháp ché - BO Tài chinh; 
- iT Tinh üy, HDND, UBND, UBMT TQVN tinh; 
- VP: Tinh Uy, DDBQH và HDND, UBND tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dai  biêu HDND tinh; 
- Các cci quan Tnrcing dóng trén dja bàn tinh; 
- Các so, ban, ngành, doàn the cAp tinh; 
- IT HDND, UBND các huyn, thành ph& thj x; 
- IT HDND, UBND các xã, phrOng, thj trAn; 
- Cong bâo, Dài PTTH tinh, Báo Quâng Trj; 
- Cong TFDT HDND, UBND tinh; 
- Liru: VT. 

Nguyn Bang Quang 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

