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T4J TRINH 
V vic phê chun kê hoch tài chInh 05 näm 

cüa tinh Quãng Trj giai don 2021-2025 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh khOa VIII, KS'  hop thir 6 

Can cix Lut To chi.xc chInh quyên dja phucirng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Can c'r Lut Ngân sách Nba nuâc ngày 25 tháng 6 näm 2015; 

Can cir Nghj djnh sé 45/2017/ND-CP ngày 21 tháng 4 näm 2017 cüa Chinh 
phü Quy dinh  chi tiêt 1p  ké hoach tái chInh 05 näm và kê hoich tài chInh - ngãn 
sách Nba nuc 03 nam; 

Can cir Thông ttr s 69/2017/TT-BTC ngãy 07 tháng 7 näm 2017 cüa B Tài 
chInh ye hucng dn 1p kê ho?ch tài chInh 05 näm và kê hoch tài chinh - ngán 
sách nhà nuâc 03 näm; Thông ti..r so 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 nãm 2019 
cüa Bô Tài chInh huàng dan xây drng dir toán ngãn sách nhã ni.râc näm 2020, kê 
hoach tài chInh - ngãn sách nhà nuàc 03 näm 2020-2022; kê hoach tâi chinh 05 
näm tinh, thành phô trrc thuc Trung ucng giai do?n 2021-2025; 

Can cr Nghj quy&t s 91/2021/NQ-HDND ngày 16 tháng 7 nm 2021 cüa 
Hi dng nhân dan tinh Quang Trj ye phung hung, thim v1J phát triên kinh tê - 
xä hôi 5 nàm 2021-2025; 

Uy ban nhan dan tinh trInh HOi  dng nhan dan tinh xem xét, phê chun k 
hoch tài chInh 05 nam cüa tinh giai doan 202 1-2025 vOi mt so ni dung thU yêu 
nhu sau: 

1. Miic tiêu tng quát: 
Quãn 19, sr ding Co hiu qua các ngun lirc tài chInh, dáp img yéu cu và 

mvc tiêu phát trin kinh tê - xã hi 05 nAm giai do?n 2021-2025 cUa dja phuo'ng; 
tirng buâc ca câu 1i thu, chi NSNN theo huàng hcip 19; kiêm soát cht chë nq cong 
và bOi  chi NSNN; tang cung k9 luat, k9 cucing tài chInh di dôi vâi cái each hành 
chInh, tiêt kim, chông lang phi; sr diing hiu qua von dâu tu công; thirc hin tot 
các chInh sách an sinb xa hi, dam bão quOc phOng, an ninh, On dj.nh kinh té - xä 
hi cUa dja phucng, thCtc day tang truâng. 

Tip tic hoàn thin h thng th ch va cor ch tãi chInh dja phucing; dy 
mnh dôi mâi khu vrc sir nghip cOng; thirc hin vic sap xêp 1i bO may, tinh giân 
bién chê, nang cao hiu lirc, hiu qua quãn 19 nhà nuóc; tang cu&ng Cong tác thanh 
tra, kiêm tra, kiêm toán, giám sat tâi chmnh. 

2. Miic tiêu ci the: 
a) Thu NSNN: Phn du tng thu NSNN giai doan 2021-2025: 22.750 t5' 

dong; trong do, thu ni dja: 19.670 t9 dOng và tang binh quãn hang näm là 10-
12%/näm. 
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b) Chi ngân sách dja phuong: 

Giaidon 2021-2025 tip t%lc là dja phung duc ngãn sách trung uong b 
sung can dôi ngân sách. Tong chi ngãn sách dja phi.nmg: 49.4 13,691 t3' dng; 

Trong do: 

- Chi can di ngân sách dja phucmg: 3 8.937,087 t dng 

- Chi thirc hin mt s mijc tiêu, nhim vi và các chucmg trInh mi1c tiêu 
ngân sách trung umg h tro: 9.832,442 t' dng. 

Tng chi ngân sách dja phucmg chua bao gm chi các Chucng trInh m11c 
tiêu quôc gia; cac Chucmg trInh nay së duçc bô sung khi Trung ucng thông báo 
von giai domn 202 1-2025 cho tinh. 

Dir toán chi thumg xuyên duçic xay dirng theo huàng tit kim, ct giãm 
nhUng nhim vi chi không thrc sir can thiêt; ixu tiên bô trI chi trã day dü ché dO, 
chInh sách cho con ngtthi, dam bão nguôn 1irc thirc hin các chInh sách an sinh xã 
hOi, hot dng, nhiêm v11 cüa các cci quan, &Yn vi phü hcip vài tiêu chuân, djnh 
mi.'rc, chê dO di.rçc cap cO thâm quyên quy djnh. 

c) Vay và trã no gc, lãi, phi các khoãn vay cüa ngân sách dja phucmg giai 
don 202 1-2025: 

- TSng s vay cuangãn sách djaphucmg: 881,818 t dng. 

- Tng s6 trã nçx g&: 125,62 t) dng. 

- Chi trã lãi, phi các khoãn vay: 74,46 t)' dong. 

(bao gm các chu-og trinh, dii an dang giái ngán; các chito'ng trinh, dir an 
dang dam phán và dy kiên k3 hip djnh trong nám 2021; các chuung trInh, dii an 

den nay cid duçic phê duyêt chi tr10ng nhung chira /g hiép djnh) 

d) BOi  chi ngãn sách dja phuong: Dam bâo t l bi chi NSNN hang näm 
phü hçip vài dir toán QuOc hOi,  ChInh phü giao. 

3. Mt s nhim vi trQng tam 

a) Nhim vi.i thu ngãn sách: DAy mnh phát trin san xuAt kinh doanh, duy trI 
on djnh và to diêu kin thuãn lçi dê phát triên doanh nghip thuOc  các thành phân 
kinh té, nhât là khu vrc doanh nghip ngoài quôc doanh, doanh nghip cO von dâu 
tu nuàc ngoài, các doanh nghip vera và nhO. Trién khai quyêt 1it, dông bO các giãi 
pháp ye quãn 1 thu NSNN, chü dOng xr l các tác dng den nguôn thu ngan sách. 
DAy m?nh  các bin pháp chong thAt thu thuê, giàm nç d9ng thuê và các khoãn thu 
NSNN. Han ché tôi da vic dé ra các chInh sách lam giãm thu NSNN. 

b) Nhim vi chi ngãn sách: 

- Chi dAu tu phát trin: Phân b vn dAu tu phát trin theo huécng tp trung, 
i.ru lien bô trI von cho các dir an tr9ng tam, trQng diem sam hoãn thành dua vào sir 
diving nhäm thüc day kinh tê - xähOi cüa tirih phát triên. Triên khai thrc hin các dir 
an dam bâo dung tiên dO,  can dOi dü nguôn vOn, không lam phát sinh nç xay drng 
co ban; bO trI dü vOn dOi üng tü ngãn sách dja phuong theo quy djnh dê thirc hin 
các du an dâu ttr, chi.rang trInh mic tiêu quOc gia do da phuong quan 1. 

- Chi thuäng xuyên: Báo dam uu tién chi cho con ngiRii, an sinh x hOi  và 
chi quôc phOn, an ninh. Thng ci.r1ng k lut tãi chInh, diêu hành ngân sách chat 
chë, trit dê tiêt kiêm các khoãn chi ngãn sách, rà soát, sap xep các nhim vii chi 
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ch.ra thirc si.r cp thi&. Trng bi.râc Co cu 1i ngân sách gn viii sp xp, tinh g9n 
b may hot dngtrong cac co quan hãnh chInh và don vi sr nghip cong lap; bô 
tn kë hoch von dau tu xây dirng cci bàn có tr9ng tam, tr9ng diem; các chiro'ng trInh 
dir an dau ftr cong phãi gàn lien vâi vic thrc hin các chi tiêu chInh dê phát trién 
kinh tê - xä hi, hiu qua sir diving nguôn vOn. 

c)V bOi  chi NSNN va nçi công: ChU dng xay dirng k hoach trã nçi, b tn 
nguôn de ira nci (xü 1' nç' xay dirng eo ban, trá nçi các khoân vay cüa chinh quyn 
dja phixong den h?n);  quàn 1, sü diing nguon von vay dung miic dich và hiu qua. 

4. Các giâi pháp chU yu 

a) Hoàn thin quy djnh pháp 1ut v tài chinh - ngân sách: 

Tiêp tic rà soát d hoàn thin các co ch& ehInh sách v thu, chi ngân sách, 
ci the hóa các van ban cüa Trung uang dam bão tInh dông b, cOng khai, minh 
bach, on djnh và phü hçip thrc tiên cong the quãn 1 tãi chInh dja phucing. 

b) Thu NSNN: 
-Thirc hin dng b các giãi pháp v tAng cithng quãn l thu NSNN, quyêt 

tam phân dâu thu NSNN dat  và vuçit dir toán giao hang nAm. Day mnh các giAi 
pháp h trçi doanh nghip, cAi thin môi tnthng dâu tu, san xuât kinh doanh, tao 
thun iqi cho ngu?i dan, doanh nghip, thu hut dâu tu. Quyêt lit thirc hin các giãi 
pháp chông that thu, nç d9ng thuê, dc bit trong linh v'rc thuong mai,  djch vii, dat 
dai, tài nguyen khoáng sAn. 

- Co giAi pháp phü hçp nhm thng thu ngãn sách hang nAm, khai thác có hiu 
quA cAc nguOn 1irc dat dai, tAi san công, tap trung rA soAt VA hoàn chinh phuong an 
xir 1, sAp xêp co si nhA dat cüa don vj, dja phuong vA triên khai thirc hin hiêu quA 
thu tiên sir diin dat tU cAc dr an dâu tu khu dan cu do thj, khu thuong m?i  djch vi 
nhAm thu hut dâu tu và phAt huy tot nguon lirc dat dai dê tAng thu ngan sAch và phAt 
triên kinh tê - xã hôi. 

c) Chi NSNN: 

- Nãng cao cong the th chuc, quãn 1 diu hânh và xay dimg k hoach NSNN 
hang nAm, dAm bAo chat ch, linh hoat theo djnh huâng phát trien kinh te - xA hi 
cüa tinh. To chuc phân bô vA dieu hành theo dr toAn duçic giao, chü dng sAp xêp 
nhUng khoAn chi dt xuât phát sinh sAt vài yêu câu nhimvii, trong pham vi dir 
toán duçc giao. Thuc hin nghiem chü truong tiêt kim, chông lAng phi, dUng che 
d, tiêu chuân, djnh muc chi ngàn sAch, trong do chU dng sAp xêp thU tir the 
nhim vi chi uu tiên theo mUc d cp thiet d chU dng diêu hAnh dAm bAo can dôi 
ngân sách dja phuong. 

- Gitr Co can chi ngân sách hcip l, ttmg buâe tAng t trong chi du tu phAt 
tniên, giAm t' tnQng chi thithng xuyên, bAo dArn du nguôn li,rc chi cho con ngu?ii, an 
sinh xA hi và chi cho quôc phông, an ninh. Tiêp tic thrc hin tiet kim chi thu?iing 
xuyen de tao  nguôn thrc hin the chInh sách an sinh xA hi, xOa dOi giAm nghèo 
trên dja ban tinh; chi phOng, chong djch bnh, khAc phiic thien tai. 

- ChU dng dAnh ngun thirc hin cAi each tin luong theo quy djnh gn vâi 
sAp xêp lai to chUc b may, tinhgiãn biên chê, nàng cao mire d tr chU tAi chInh 
cUa don vj sir nghip cong 1p. DAy mnh cAi eAch khu vijc sir nghip công, kêt hp 
vâi xA hOi  hOa; thirc hin 1 trinh tinh giA djch vij sir nghip theo huâng tInh dung, 
tInh du chi phi gop phan nang cao tInh tir chU cUa cAc don vj, nang cao chat lucing 
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va hiu ctua  hoat dông cüa cac dcm vj sir nghip cong lip, giãm kinh phi h trc tir 
NSNN dOi vâi khu virc sir nghip cong. 

- Vic d xut ban hành các chtrcing trinh, d an, nhirn vi có si ding 
NSNNphài duçc thâm djnh lam rO ngun von và khã näng can dôi ngán sách, bão 
dam nhiêm vu ducc phê duyêt co du nguôn krc thuc hiên Không ban hanh hoäc 
trinh bâp Co thm quyn ban hãnh các Nghj quyêt, chumg trInh, dê an khi chira xác 
djnh rO Va chua can di dtxçic nguôn kinh phi. 

- Phân b vn d.0 tu dam bão phü hçip vOi khã nang can di ngun vM du 
tu cOng cUa dja phixcing. Nãng cao nang lirc quãn l dr an cUa các chU dâu tu dê 
triên khai thirc hin cac dir an dam bão dung tiên d, kjp thai giãi ngân các nguôn 
von, sfr diing hiu qua nguon von &rqc giao. Các sâ, ban, ngành, UBND các 
huyn, thj xã, thành phô, các chü dâu tLr tang cu?ing vai trO trách nhim cüa ngiRi 
drng dâu, xác djnh nhim vu giãi ngân von là thim viii chInh tn tr9ng tam cüa 
ngành, dja phuang minh. 

- Tang ctthng k9 c1xong, k9 lut tài chInh - ngãn sách, th1rc hành ti& kim, 
chng lang phi và phOng, chông tham nhüng ye quãn 19 sir ding NSNN, dat dai, tril 
sâ lam vic, ... Tang cithng cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sát,tài chInh trên các 
linh virc quãn 19 nhà nuàc, dam bão vic sr dimg von NSNN tiêt kim, hiu qua. 
Day mnh cOng tác cong khai, minh b?ch  trong hot dng quán 19, sfr diing NSNN. 

d) Các giãi pháp v quãn 19 ng cüa dja phi.rcing: 

- Tip ti1c tang cu?mg quán 19 nçi vay chInh quyn dja phucingtheo nguyen 
täc vay bü dáp bi chi NSNN chi di.rçic sr diing cho dâu tu phát triên, không sü 
ding cho chi thuing xuyen. 

- Thirc hin vay và trà nçi vay ngân sách dja phuang theo k hoach duçic cp 
có thâm quyên phê duyt, dam báo không vuçit han mtrc du nçv vay tôi da cüa ngân 
sách dja phucing theo quy djnh cüa Luat NSNN. 

- Tang cun vai trO và giao trách thim cüa chü dir an khi duc giao lam 
dâu môi chütrI, phôi hqp vài các cci quan, dcin vi lien quan trong Cong tác chuân bj 
thu tVc  và ho so dir an dê báo cáo các BO,  ngành Trung uang thâm djnh khã näng 
vay lti cua chInh quyên dja phixcmg. Nang cao trách thim cüa chü dâu tu trong 
vic tniên khai dir an, giái ngãn và thanh quyêt toán von vay, von dâu tu cho dir an. 

- Phân cong ci th trách thim cüa các cci quan trong cong tác quãn 19 nçi 
chinh quyên dja phucing trên dja bàn tinh. 

Trên dày là K hoich tài chInh 05 näm cUa tinh giai doan 2021-2025, TiJy 
ban than dan tinh kInh trinh Hi dong nhân dan tinh xem xét thông qua./.4 

Noi nJ:In: 

- Nhu trên 
- ChU tjch, các PCI UBND tinh; 
- So îàì chInh; 
- Luu: VT, TM. 

TM. U BAN NIIAN DAN 
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