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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 2010 
 
 

Năm 2010 là năm cuối và là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 ñã 
ñược ñề ra. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2010 ñược xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong 
nước có nhiều biến ñộng khó lường, ñặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng 
tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. ðể tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc 
các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, ñoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong 
tỉnh quán triệt thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu sau ñây: 

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ 
HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2010 là khắc phục tối ña tác ñộng của suy thoái kinh tế, phấn ñấu duy 
trì tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bảo ñảm an sinh xã hội và thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010 của tỉnh. 

Cùng với việc ñánh giá tình hình kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2009; các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã phải ñánh giá kết quả thực hiện kế 
hoạch hành ñộng của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 
11/12/2008, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ và Nghị quyết 
số 19/2008/NQ-HðND ngày 12/12/2008 của HðND tỉnh (Theo Quyết ñịnh số 
03/2009/Qð-UBND ngày 13/02/2009 của UBND tỉnh). 

I. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ 
HỘI NĂM 2010 

1. Về kinh tế 
- Thực hiện ñồng bộ các giải pháp ñể tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, ñẩy mạnh ñầu tư cho các công trình, dự án có hiệu quả. Phấn ñấu GDP năm 
2010 tăng trên 11% so với năm 2009; 

- Tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư; ñiều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Khuyến khích sản xuất các sản phẩm công 
nghiệp ñạt tiêu chuẩn thay thế hàng nhập khẩu. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 
hành ñộng thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương 7 (Khóa X) của Tỉnh ủy 
về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ñẩy nhanh phát triển chăn nuôi theo hướng 
hiệu quả, bền vững và an toàn thực phẩm; chú trọng cả khai thác, nuôi trồng thủy sản. 
Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ có tiềm năng như thương mại, du lịch, vận 
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tải, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng; coi trọng phát triển thị trường trong 
nước, khuyến khích tiêu dùng hàng nội ñịa; 

- ðẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu. Tăng cường xúc tiến 
thương mại, mở rộng và ña dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chú trọng kiểm tra, kiểm 
soát giá cả, thị trường, chống gian lận thương mại, ñầu cơ, buôn lậu, nâng giá, kiếm 
lời bất chính. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật hiện 
hành. Chủ ñộng phòng ngừa lạm phát; 

- Huy ñộng tối ña các nguồn vốn ñể ñầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư vào các dự án lớn, các công trình hạ tầng 
quan trọng. Nâng cao hiệu quả sử dụng và giải ngân nhanh các nguồn vốn ñầu tư phát 
miễn, trong ñó ñặc biệt quan tâm ñến nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu 
Chính phủ, tín dụng ñầu tư phát triển của Nhà nước. Thu hút tối ña và ñẩy nhanh tiến 
ñộ giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA, NGO; 

- Tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
các hợp tác xã. Khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. Chú trọng các 
biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác; 

- Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, ñặc biệt là những biến ñộng về tình 
hình kinh tế, tài chính thế giới; chủ ñộng xây dựng các phương án ứng phó với tác 
ñộng của khủng hoảng kinh tế tới tỉnh. 

2. Về xã hội 
- Nâng cao chất lượng giáo dục - ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc 

sức khỏe và ñời sống tinh thần cho nhân dân. Tập trung thực hiện ñồng bộ các giải 
pháp, chính sách về ñầu tư; ñẩy mạnh xã hội hóa về giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa và 
thể dục thể thao. Thực hiện tốt chính sách tín dụng ñối với học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn và chính sách ñầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên. 
ðẩy nhanh tiến ñộ xây dựng, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và y tế dự phòng; 
tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc; 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là xóa ñói giảm 
nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Tổ chức 
thực hiện tốt chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững huyện ðakrông. Tăng cường 
kiểm tra, giám sát, ñánh giá hiệu quả các chính sách ñã ban hành. Giải quyết tốt các 
vấn ñề xã hội bức xúc. Bảo ñảm trật tự an toàn giao thông; 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ vào trong 
các lĩnh vực của ñời sống kinh tế- xã hội. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích 
ñầu tư ñổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp. 

3. Về bảo vệ môi trường 
- Tiếp tục giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, các 

khu công nghiệp, các khu ñông dân cư; cải tạo và xử lý môi trường các khu vực bị ô 
nhiễm nặng; chú trọng xử lý chất thải nguy hại, chất thải y tế; khảo sát, phát hiện, xử 
lý các loại chất ñộc hóa học tồn lưu sau chiến tranh. Xử lý nghiêm và buộc bồi 
thường thiệt hại ñối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi 
trường.  

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác ñộng xấu của thiên tai, sự biến 
ñổi khí hậu; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra. Tăng 
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cường tuyên truyền giáo dục ñể nâng cao nhận thức về môi trường, xác ñịnh rõ việc 
gìn giữ và bảo vệ môi trương là trách nhiệm của toàn xã hội. 

4. ðẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ 
máy nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường công tác phòng, 
chống tham nhũng. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình hành ñộng của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (Khoá X) về ñẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của bộ máy nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của 
các cơ quan nhà nước. ðổi mới phương thức ñiều hành cửa hệ thống hành chính tạo 
sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước; 

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham 
nhũng. ðẩy mạnh thanh tra các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm 
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham ô, lãng phí, bảo ñảm chất lượng các công trình, 
dự án; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc vi phạm. 

5. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh 
Nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác ñối 
ngoại, thông tin tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ñối 
ngoại, thông tin tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
2010 

1. Về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước 
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 phải xây dựng theo hướng tích cực, 

phù hợp với tốc ñộ tăng thu ngân sách các năm trước và dự báo về ñầu tư tăng trưởng 
kinh tế và các nguồn thu năm 2010 ñối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh 
tế trên ñịa bàn; chú ý ñến những nguồn thu dự kiến phát sinh mới ñể tính ñúng, tính 
ñủ nguồn thu ñối với từng lĩnh vực, từng khoản thu theo chế ñộ. Dự toán thu ngân 
sách nhà nước xây dựng với mức tăng thu nội ñịa (Không kể thu tiền sử dụng ñất tối 
thiểu 16%- 18%, tăng thu từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu tối thiểu 5%- 7% so với ước 
thực hiện năm 2009 (ðã loại trừ các yếu tố tác ñộng do thực hiện miễn, giảm, giãn 
thuế trong năm 2009). 

2. Về xây dựng dự toán chi ngân sách ñịa phương 
Năm 2010 là năm trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 2007- 2010 nên việc xây 

dựng dự toán chi phải dựa trên cơ sở nguồn thu ngân sách ñịa phương ñược hưởng 
theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và số 
bổ sung cân ñối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới ổn ñịnh theo mức ñã 
ñược HðND tỉnh, UBND tỉnh giao năm 2007. Xây dựng dự toán chi ngân sách phải 
căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành của pháp luật về chế ñộ, chính sách, ñịnh mức và 
yêu cầu kinh phí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quan trọng; dự kiến ñủ nhu cầu 
kinh phí thực hiện chính sách, nhiệm vụ mới; ñảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; 
ñồng thời chú ý các nội dung sau: 

- Xây dựng dự toán chi ñầu tư phát triển theo hướng: Tiếp tục nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn ñầu tư, góp phần thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung ñầu tư cho các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực xóa ñói giảm nghèo, phát triển 
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nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục- ñào tạo, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân, 
khoa học- công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp nông thôn... ưu tiên 
bố trí ñủ vốn ñối ứng cho các dự án ODA; các dự án trọng ñiểm của tỉnh; các dự án 
chuyển tiếp có hiệu quả, cấp bách hoàn thành trong năm 2010. ðảm bảo vốn cho 
công tác chuẩn bị ñầu tư; thanh toán nợ khối lượng XDCB ñã hoàn thành; bố trí hoàn 
trả vốn ứng trước theo quy ñịnh. Kiên quyết ñình hoãn, giãn khởi công và không bố 
trí vốn cho các dự án không có trong quy hoạch ñược duyệt, dự án chưa ñủ thủ tục 
ñầu tư, dự án có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dự án chưa thật sự cấp bách; 

- Xây dựng dự toán chi ngân sách ñịa phương phải bảo ñảm cho các lĩnh vực 
giáo dục- ñào tạo, y tế, khoa học- công nghệ, văn hóa- thông tin sự nghiệp môi 
trường theo quy ñịnh. Các Sở, Ban, ngành, ñịa phương phải chủ ñộng xây dựng dự 
toán kinh phí ñể tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 
2015 và ñảm bảo cho công tác quy hoạch trên ñịa bàn. Các ñịa phương chủ ñộng 
dành nguồn ñể thực hiện cải cách tiền lương năm 2010; Xây dựng kế hoạch huy ñộng 
và thanh toán (Cả gốc và lãi các nguồn vốn vay cho ñầu tư phát triển; ñồng thời phải 
ưu tiên bố trí dự phòng ñể chủ ñộng ñối phó với thiên tai, lũ lụt dịch bệnh và thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Trong quá trình xây 
dựng dự toán, các Sở, Ban, ngành, ñịa phương phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách 
cho phù hợp trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính ñẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vục dịch vụ 
công theo quy ñịnh; 

- Dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, 
dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, chương trình 
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ñối với huyện ðakrông, nguồn bổ sung có mục 
tiêu từ ngân sách trung ương và các chương trình, dự án...phải căn cứ vào quyết ñịnh 
phê duyệt các chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền và các tiêu chí, ñịnh mức 
phân bổ theo quy ñịnh. Cùng với việc xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2010 phải 
thực hiện ñánh giá cụ thể, chi tiết theo từng chương trình, dự án, có so sánh với mục 
tiêu, yêu cầu, kế hoạch ñặt ra, từ ñó ñánh giá hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho 
từng chương trình, mục tiêu; 

- ðối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA phải thực hiện lập dự 
toán ñầy ñủ theo ñúng trình tự, quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn về quản lý ñầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng vốn ODA, trong 
ñó chú ý lập chi tiết vốn ODA, vốn ñối ứng cho từng chương trình, dự án theo tính 
chất nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp, bảo ñảm phù hợp với 
tiến ñộ thực hiện các dự án; 

- ðối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải dự kiến khả 
năng triển khai thực hiện và nhu cầu vốn trong năm 2010, gửi ñến các Bộ, cơ quan 
ñược giao chủ trì quản lý chương trình ñầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, 
Bộ Kế hoạch & ðầu tư và Bộ Tài chính; 

- ðối với nguồn thu tiền sử dụng ñất, các ñịa phương chủ ñộng dự kiến số thu và 
lập phương án chi; tập trung chi cho các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, 
các dự án di dân, tái ñịnh cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng...; 
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- ðối với nguồn thu xổ số kiến thiết ñược sử dụng ñể ñầu tư các công trình phúc 
lợi xã hội (Không ñưa vào cân ñối ngân sách nhà nước); tập trung bố trí ñể hoàn 
thành cơ bản hai mục tiêu giáo dục và y tế (Trong ñó sử dụng tối thiểu 20% ñể thực 
hiện ðề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai ñoạn 2009- 
2012). 

3. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; các Sở, Ban, 
ngành, ñịa phương, ñơn vị sử dụng ngân sách tập trung chỉ ñạo, tổ chức thực hiện 
công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008; thực hiện 
công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; tiến hành xử lý, giải quyết ngay 
những tồn tại, sai phạm ñã ñược cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị 
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. Phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
và phòng, chống tham nhũng; bảo ñảm việc xây dựng dự toán ngân sách, sử dụng 
ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả. 

B. TIẾN ðỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 
VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 VÀ PHÂN CÔNG 
THỰC HIỆN 

I. VỀ TIẾN ðỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
- Căn cứ Chỉ thị của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 
2010 cho các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, các ñơn vị trong tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, các ñơn vị xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của ñơn vị mình và gửi ñến 
Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2009; 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 trình UBND tỉnh trước ngày 
18/7/2009 (UBND tỉnh gửi báo cáo ñến Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm 
toán Nhà nước trước ngày 20/7/2009); ñồng thời tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 ñể UBND tỉnh 
trình các cấp có thẩm quyền theo quy ñịnh; 

- Trước ngày 20/12/2009, UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các Sở, Ban, ngành và các huyện, thị xã 
trên cơ sở các Nghị quyết của HðND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; 

- Trước ngày 31/12/2009, các ñơn vị dự toán quyết ñịnh phân bổ, giao dự toán 
thu, chi ngân sách năm 2010 cho từng ñơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ và dự 
toán năm 2010 ñược cấp có thẩm quyền giao, hướng dẫn.  

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội, dự toán chi ñầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách 
nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2010; hướng dẫn xây dựng dự 
toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015, kế 
hoạch trợ giúp ñào tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2010. Dự 
kiến phương án phân bổ vốn ñầu tư theo mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân 
sách ñịa phương ñể thực hiện các chương trình, dự án ñã ñược cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt. Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, ñịa phương ñánh giá tổng kết tình hình thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các 
chương trình, dự án khác giai ñoạn 2006- 2010. Chuẩn bị xây dựng các nguyên tắc, 
tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước 
ñịa phương giai ñoạn mới. 

2. Sở Tài chính: Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2010; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho việc xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015, kế hoạch hỗ trợ ñào tạo nguồn 
nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự kiến phương án phân bổ chi thường 
xuyên từ ngân sách ñịa phương năm 2010. Chuẩn bị xây dựng các tiêu chí, ñịnh mức 
phân bổ chi thường xuyên thuộc nguồn ngân sách nhà nước ñịa phương giai ñoạn 
mới. 

3. Các Sở, Ban, ngành quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 
135, chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững huyện ðakrông, dự án trồng 
mới 5 triệu ha rừng và các chương trình, dự án khác (Gọi là các chương trình, dự án): 
Chủ trì hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện 
các chương trình, dự án kế hoạch năm 2010. Dự kiến nhiệm vụ và phương án phân bổ 
dự toán chi ngân sách của các chương trình, dự án. Tổ chức ñánh giá, tổng kết tình 
hình thực hiện các chương trình, dự án trong giai ñoạn 2006- 2010. 

4. Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của ñơn vị mình. Trong quá trình 
xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách; các Sở, Ban, ngành phải thông tin ñầy ñủ 
cho các huyện, thị xã về các chương trình, dự án do các Sở, ban ngành triển khai ñầu 
tư xây dựng trên ñịa bàn huyện, thị xã. UBND các huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ ñạo 
các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước của ñịa phương năm 2010; lồng ghép các chương trình, dự án ñầu tư 
trên ñịa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ñầu tư; ñồng thời tổ 
chức lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2010 nhằm tạo sự ñồng thuận cao, trình cấp có thẩm quyền 
quyết ñịnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc chỉ thị này; ñảm bảo xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 có chất 
lượng cao và ñúng tiến ñộ ñề ra./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn ðức Cường 
 


