
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-THNC 

V/v xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư 

công, Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 và Kế hoạch tài chính ngân 

sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

  

   Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 

31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15/8/2020 

hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tổng hợp, hoàn thành dự thảo Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 

31/8/2020 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của cơ quan, đơn vị, gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/8/2020 để tổng hợp. 

2. Về xây dựng Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 

UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 03/8/2020 về 

tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2021 - 2023, đồng thời đã thảo luận dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 với Bộ Tài chính vào ngày 04/8/2020. 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà 

soát, hoàn thiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Về xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư căn cứ 

Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Công văn số 1144/SKHĐT-ĐTC 
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ngày 07/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2021, tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của cơ 

quan, đơn vị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/8/2020 để 

tổng hợp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thành dự thảo Kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8/2020 để xem xét, 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

4. Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, trình HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch 

đầu tư công, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh. 

5. Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện giao Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công và Dự toán ngân sách năm 2021 cho các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân 

sách nhà nước.  

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng, đơn vị thuộc VP; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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