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CHỈ THỊ
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban,
ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương
triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán
ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2011 theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số
854/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời,
chú ý một số vấn đề sau:
A. Yêu cầu trong xây dựng kế hoạch năm 2011
1. Đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT
- XH và dự toán NSNN năm 2010 trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện
các Nghị quyết của Trung ương và các văn bản của tỉnh. Chú trọng đánh giá
tình hình thực hiện kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010
(Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh); Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm
2010 của Chính phủ về tiếp tục những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,
không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá trong năm 2010
(Kế hoạch số 1046/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân
tỉnh); Chỉ thị số 374/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà
nước năm 2010 và đánh giá tổng kết việc thực hiện các chương trình kinh tế, xã
hội trọng điểm giai đoạn 2006 - 2010 (Công văn số 726/UBND ngày 09 tháng 4
năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
2. Xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 theo hướng dẫn của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4227/BKH-TH ngày 23 tháng 6 năm
2010 và phải căn cứ vào mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH
tỉnh đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ Kế hoạch
phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015.

