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  Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 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 2021 (Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của 

Chính phủ),  

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương chủ động triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 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 2021. 

2. Giao trách nhiệm:  

 2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 

29 tháng 7 năm 2020, quy định, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính để ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung và tiến độ xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách 

năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023 của tỉnh, phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 của tỉnh và cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố bảo đảm tiến độ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

 2.2. Cục Thống kê tỉnh: Sử dụng số liệu chính thức do Tổng cục Thống kê 

tính toán và công bố cho từng năm từ 2016 đến năm 2019; rà soát, ước thực hiện 

năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó để xây dựng chỉ tiêu Tổng sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 của tỉnh. 
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 2.3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn và 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế 

hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách 

3 năm 2021-2023 của cấp mình theo chỉ đạo tại văn bản này và hướng dẫn của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh. 

  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt 

thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho 

ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;               

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chuyên viên: TH, ĐTXD, TC; 

- Lưu: VT, TH (Hth60). 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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