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      Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Thực hiện Văn bản số 4884/UBND-TH2 ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo yêu 

cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4778/BKHĐT-TH ngày 

24/7/2020; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp; 

Sau khi soát xét, trên cơ sở lĩnh vực quản lý và điều kiện thực tế, Sở Tài 

chính tổng hợp một số nội dung như sau: 

Theo dự kiến chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thì thu 

ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 là: “Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 

28 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 16 nghìn tỷ đồng”; theo đó, thu 

ngân sách năm 2025 tăng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2020 trên 14.000 

tỷ đồng; trong đó thu nội địa năm 2025 tăng so với dự toán giao năm 2020 trên 

8.800 tỷ đồng, trung bình tăng 1.760 tỷ đồng/năm; như vậy, thu nội địa bình 

quân tăng mỗi năm khoảng 17,3%, tỷ lệ này tương đối cao. 

Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi và tính phấn đấu trong giao thu ngân sách, 

đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu của ngành Thuế, ngành Hải quan; 

đồng thời, tham mưu UBND tỉnh các nội dung, chỉ tiêu cụ thể để làm cơ sở báo 

cáo các Bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng dự toán của địa phương năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

Đối với một số nội dung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xin dự kiến và 

tổng hợp một số chỉ tiêu theo các Phụ biểu đính kèm. 

Ngoài ra, đối với việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, xây dựng Kế hoạch 2021-2025, Sở Tài chính 

đã có Văn bản số 2350/STC-NS ngày 25/6/2020 tổng hợp cụ thể (trong đó có 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021) theo yêu cầu của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, NS. 
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