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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 2014
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Năm 2014 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết
ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 2015. Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã
và ñơn vị trong tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự
toán NSNN năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:
A. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
I. YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN
SÁCH
1. ðánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính
phủ, Nghị quyết của cấp ủy, HðND và các biện pháp chỉ ñạo ñiều hành của chính quyền
các cấp về thực hiện nhiệm vụ KH và dự toán NSNN năm 2013, nhất là kết quả thực
hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và
Kế hoạch 68/KH-UBND ngày 15/1/2013 của UBND tỉnh. Trên cơ sở kết quả ñạt ñược 6
tháng ñầu năm, cần phân tích, ñánh giá ñúng diễn biến tình hình ñể dự báo sát khả năng
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2013.
Việc xác ñịnh mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 phải ñảm bảo tính khách
quan, khoa học trong dự báo; ñồng thời yêu cầu bám sát vào các mục tiêu của kế
hoạch 5 năm 2011-2015. Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2014 phải gắn với khả năng cân
ñối nguồn lực, phù hợp với ñặc ñiểm tình hình, phát huy ñược lợi thế ở từng ngành,
từng ñịa phương, ñơn vị.
2. Xây dựng dự toán NSNN năm 2014 phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội. Dự toán thu NSNN phải ñược xây dựng trên cơ sở ñánh giá sát
khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2013, dự báo tình hình ñầu tư, phát triển SXKD
và hoạt ñộng thương mại, XNK năm 2014; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do
thực hiện các Luật thuế mới sửa ñổi, bổ sung (như: luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập
cá nhân, luật thuế TNDN và luật thuế GTGT sửa ñổi), các khoản thu ñược miễn, giảm,
gia hạn, ñiều chỉnh thuế suất theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các khoản
nợ ñọng thuế từ những năm trước phải thu hồi và có khả năng thu hồi.
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