
Phii 1iic 
MAU BE CLaNG BAO CÁO vA MAU SO LItU BÁO CÁO 

(Ban hành kern theo Quylt djnh 3 /2019/QD-UBND 
ngàyo/i1/2 019 cia UBND tinh Ninh BIn/i) 

Bao gm: Mu d ctrong báo cáo (tz bieu má'u 01 dê'n bie'u mu 10) 
và Mâu so 1iu báo cáo (ti'r biéu so Al den biêu so B6,) 

Biêu mu 01. Mdu báo cáo tInh hInh kin/i téxd hç5i các tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 
và quj I, III cza só, ban, ngành) 

(TEN Ca QUAN) CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bôc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S6: /BC- ngày tháng nám 

BAO CÁO 
 tháng ... (qu...), 

nhim vi tr9ng tam tháng... (qu ...) 

I. KET QUA THIXC HIN TM C QUAN, BaN V! 

1. Cong tác tham mtru, chi dio diu hành 

Trên cci s& các van ban chj do, diu hành cüa các B, ngành Trung ucing, cüa 
Tinh u, Hi dông nhân dan, U Ban nhân nhân tinh (theo Quyet djnh 05/2014/QD-
UBND ngày 2 6/2/2014 cüa UBND tin/i ban hành Quy chê theo döi, don dOc, klein tra 
viêc thuv hiên các van ban, • kiên chi dao diêu hành cia UBND tinh, hz t/ch UBND 
tinh) các Sâ, ban, ngành dánh giá khái quát tInh hInh triên khai th%rc hin các van 
ban chi dao,  diêu hành cüa cap trén trong tháng. 

A 2. Ket qua chinh dt thrçrc 

Can cir chüc näng, nhim vi dugc giao các S, ban, ngành dánh giá tInh hInh 
kinh tê - xã hi trong tháng thuc llnh vrc cüa cci quan, dcm vj ph%i trách. Trong do, 
dê nghj nêu bt nhüng ni dung, llnh vrc, san phâm có müc tang truing cao han so 
vci tháng trtthc và so vOi ciing ki näm truc; dánh giá, r& kinh nghirn, chi rO 
nhUng ton tai,  htn ché cüa nhu'ng 11th virc, san phãm có müc tang tnr0ng thâp han so 
vôi tháng truóc và cüng ks'; dê xuât bin pháp triên khai thrc hin tháng tiêp theo. 

3. TInh hInh thiic hin các nhim vi du'çrc giao ban hành theo Chirong 
trInh cong tác nàm cüa UBND tinh 

Can cir chixcing trInh cong tác nàm, các Sâ, ban, ngành dánh giá k& qua thrc 
hien các nhim vij duçc giao trong tháng, nêu rO nhüng khó khän, han  chê trong 
qua trInh triên khai thirc hin; dé xuât các bin pháp dé khäc phic nhtrng khó khàn 
han chê trên. 



4. TInh hInh trin khai thrc hin các K hoch thirc hin Nghj quyt cüa 
Ban Can siy Bang UBND tinh 

Dánh giá tInh hInh triên khai thirc hin các Ké hoch cüa UBNID tinh dé thrc 
hin các Nghj quyêt cüa Ban Can s1r Dâng UBNT) tinh ye các 11th virc thuc các cci 
quail, dcin v mInh ph%1 trách ho.c có lien quan. 

II. BANH GIA CHUNG 

1.Nhtngixudim 
2. Nhftng ton ti, htn chê, nguyôn nhân cüa ton tai,  hn chê 

ifi. PHU'1NG HIXONG, NUIEM V1J TRQNG TAM THANG TIEP THEO 

Nêu khái quát phucing huâng, thim vii trng tam v phát trin kinh tê - xã 
hi cüa cci quail, dcm vj trong thèd gian tâi. 

IV. MEN NGHI, BE XUAT 

Nêu nhffiTlg kin nghj, d Xutt di viii các b, ngành Trung ticing và các cp 
chInh quyên dja phuong dê tInh hInh kinh tê - xã hi thuc các ngành, 11th virc cüa 
cci quan, don vj quail 1 trong giai doan tâi dat  kêt qua, hiu qua cao han.!. 
No nhân: THU TRTJONG CO QUAN, DON V 
- UBND tinh (dê b/c); 
- Sâ Ké hoach va Dâu tix (de t/h); (Kj ten, dóng ddu) 

- Liru: VT, 



Biêu mu 02. MJu báo cáo tInh hInh kinh té"xâ hç3i các tháng 1,2, 4, 5, 7, 8, 10, 
11 và quj I, III cia UBND các huyn, thành phó 

(TEN C QUAN) CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap -  Tir do - Hnh phüc 

S6: /BC -  , ngày ... tháng ... nàm 

BAO CÁO 
tInh hInh kinh t xã hi tháng ... (qu ...), 

nhim vy tr9ng tam tháng.... (qu ...) 

I. KET QUA THIXC HIN KINH TE - XA HOI TM DN V! 

1. Cong tác tham miru, chi dio ctiu hành 

Trên ccv sâ các van bàn chj dao,  diu hành cüa các B, ngành Trung ucvng, 
cüa Tinh u, Hi dông nhân dan, U Ban nhân nhân tinh (theo Quyet djnh 
05/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 cia UBND tinh ban hành Quy ché theo dôi, don 
dOc, kiêm tra viçc thirc hin các van ban, j. kiên chI dao diêu hành cia UBND tinh, 
Chz tjch UBND tin/i) các Sv, ban, ngành dánh giá khái quát tInh hInh triên khai 
th%rc hin các van bàn chi dao,  diêu hành cüa cap trén trong tháng. 

2. Kt qua chInh dt dirçrc 

Can cü tInh hInh thi1c th cüa dja phiscing, UBND các huyn, thành ph dánh 
giá khái quát tInh hInh kinh té - xâ hi trong tháng trén tat cã các linh v1rc trên dja 
bàn. Trong do, dê nghj nêu bt nhttng ni dung, linh vrc, san phâm có müc tang 
tru&ng cao han so vâi tháng tnxc và so vâi cüng k' näm truOc; dánh giá, rt1t kinh 
nghim, chi rO nhftng ton tai, han ché cüa nhUng linh vrc, san phãm có müc tang 
truâng thâp han so vOi tháng tmc và cüng kS';  dê xuât bin pháp triên khai thrc 
hin tháng tiêp theo. 

II. BANH GIA CHUNG 
1. Nhng isu diem 
2. Nhüng ton tai, han chê, nguyen nhân cUa ton tai, han chê 

III. PHU'ONG HIJONG, NHIM VJ TRQNG TAM THANG TIEP THEO 

Nêu khái quát phiso'ng hu&ng, nhim vii trong tam phát trin kinh t xà hi 
cüa dja phuang trong th?yi gian tOi. 

IV. KIEN NGH!, BE XUAT 

Nêu nhttng kin nghj, d xut di vri các b, ngành Trung uang và các c.p 
chInh quyên dja phuang dê tInh hInh kinh tê - xà hi thuc các ngành, linh virc 
trên dja bàn trong giai doan ti dat  kêt qua, hiu qua cao han.!. 
No'i nhân: THU TRUNG BN V 
- UBND tinh (d b/c); 
- Sâ K hoach và DAu tu (d t/h); (K ten, dóng ddu,) 

- Luu: VT, 
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Biêu mu 03. Máu báo cáo tInh hlnh kinh té'xâ hç5i 6 tháng, nhim vy trQng tam 6 
tháng cuói nám cza só, ban, ngành 

(TEN C QUAN) CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Doe 1p - Ti1r do - Hnh phüc 

S6: /BC -  , ngày ... tháng ... nám 

BAO CÁO 
6 tháng du nám, 

nhim vy tr9ng tam 6 tháng cui nãm 

I. DANH GIA TINH HINH THIYC HIN ... TAI C QUAN, D€N V 

1. Tlnh hInh thtrc hin 6 tháng du 11am 

- Dánh giá khái quát tmnh hInh trin khai thirc hin các van ban chi dto, diu 
hành cüa cap trên (theo Quyét djnh 05/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 cza UBND 
tinh ban hành Quy ché theo döi, don dóc, kiém ira vic thy'c hin các van ban, .j  kién 
chi dao diêu hành cia UBND tin/i, Chz tic/i UBND tin/i); tInh hInh thirc hin các 
nhim viii duçic giao ban hânh theo Chrning trInh cong tác näm; tInhhmnh thirc hin 
các kê hoach cüa UBND tinh dê triên khai th%rc hin các Nghj quyêt cUa Ban Can 
sr Dâng UBND tinh. 

- Trên co sâ chirc näng, nhim v1i duqc giao các Sâ, ban, ngành, doàn the tp 
trung dánh giá tInh hInh thrc hin .....6 tháng dâu näm trên các lTnh virc do cci 
quan, don vj phii trách; trong do, dê nghj các dcm vi dánh giá rO kêt qua dat  duc, 
so sánh vói cüng kS'  närn truâc và kê hoach dê ra. 

- Nêu rO nhftng ton tai, han chê và nguyen nhân cüa nhftng ton tti, han  chê 
trong vic triên khai th%rc hin nhim vi nêu trên. 

S S A 9 A 9 A • A • A - 
2. Dir bao tinh hinh thrc hiçn cac chi tieu chu yeu phat trien kinh te - xa hçi 

- Trên ca sà tInh hInh và kt qua dat  dugc trong vic thçrc hin k hoach phát 
triên kinh tê - xã hi 6 tháng dâu näm và các nhim vçi, giãi pháp dã dê ra, các S, 
ban, ngành, doàn the dir báo tInh hInh thrc hin các chi tiêu chü yêu phát triên kinh 
tê - xã hi cüa näm theo ngành, linh v%rc cüa mInh. 

3. TInh hInh thiyc hin các nhim vy dirçrc giao ban hành theo Chtro'ng trInh 
cong tác näm cüa UBND tinh 

Can cü chiiong trInh cOng tác näm, các Sâ, ban, ngành dánh giá kt qua thirc 
hin các nhim vit duçic giao trong 6 tháng dau näm, nêu rô nhftng khó khän, han 
chê trong qua trInh triên khai thirc hin; dê xuât các bin pháp dé khäc phiic nhtng 
khó khan han  chê trên. 
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4. TInh hInh trin khai thijc hin các K hoch thirc hin Nghj quyt cüa Ban 
Can s1r Bang UBND tinh 

Dánh giá tInh hInh trin khai thirc hin các K hoach  cüa UBND tinh dê 
thirc hin các Nghj quyêt cüa Ban Can sir Dâng UBND tinh ye các linh virc thuc 
các ca quan, dan vj mInh phii trách hoac có lien quan 

II. BANH GIA CHUNG 

1. Nbüng uu diem 
2. Nhüng ton tai, han chê, nguyen nhân cüa ton tai, han chê 

ifi. oE XUAT NHIM VIJ, GIAI PHAP 6 THANG CUOI NAM 

- Can cü tInh hInh trin khai thrc hin chirc näng, nhim vii duc giao các Sâ, 
ban, ngành, doàn the dé xuât các nhim vçt, giãi pháp chü yêu dê tiép tVc  triên khai 
thrc hin nhim vii phát triên kinh tê - xã hi 6 tháng cuôi näm; trong do, t.p trung 
dê xuât nhüng giái pháp dê khãc phiic, cãi thin nhUng mvc  tiêu, chi tiêu cüa kê 
hoach phát triên kinh tê - xã hi ma trong 6 tháng dâu näm dat  thâp so vOi kê hoach; 

IV. MEN NGHJ, BE XUAT 

Nêu nhitng kin nghj, d xut di vth các b, ngành Trung uong và các cp 
chInh quyên dja phuang dê tInh hInh kinh tê - xã hi thuc các ngành, linh virc 
cüa cci quan, dan vj quân l trong giai doan tOi dat  ket qua, hiu qua cao han.!. 

Noinhmn: 
- UBND tinh (dê b/c); 
- Si Kê hoach và Dâu ti.r (dê t/h); 

- Liru: VT, 

THU TRIJNG C€1 QUAN, BN V 

ten, dóng ddu) 
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Biêu mEu 04. Mu báo cáo tInh hlnh kinh txã hi 6 tháng, nhirn vy trQng tam 6 
tháng cuói nám cia UBND các huyn, thành phó 

(TEN C QUAN) CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phñc 

S: /BC -  , ngày ... tháng ... nãm 

BAO CÁO 
A • A - A A - Ket qua tinh hinh kinh te xa h9i 6 thang dau nam (nam ...), 
nhim vi tr9ng tam 6 tháng cui nãm (nãm tip theo) 

I. KET QUA THC HIN KINH TE - xA HO! Tid C(J QUAN, DCN V 

Trên ca so tInh hInh thirc hin k hoach phát trin kinht - xã hi cüa nàm 
và tInh hInh thirc tê cüa dja phuong, các van bàn ch dto, diêu hành cüa các B, 
ngành Trung uong, cüa Tinh uT, Hi dông nhân dan, U' Ban nhân nhân tinh 
('theo Quyét djnh 05/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 cia UBND tinh ban hành 
Quy ché theo dôi, don dOc, kiêm tra vic th,rc hin các van ban, j kién chi dgo 
diêu hành cza UBND tinh, Chz, tjch UBND tinh), dê nghj UBND các huyn, 
thành phô dánh giá khái qua tInh hInh phát triên kinh tê - xä hi trên dja bàn 
trong 6 tháng dâu nãm. Ci,i the nhu sau: 

1. Kt qua thirc hin trên turng linh vrc 

1.1. Vê phát triên kinh t 
Dê nghj UBND các huyn, thành phô t.p trung dánh giá tInh hInh phát triên 

kinh tê trên dja bàn; tp trung chü yêu vào các linh virc sau: ye phát triên cong 
nghip, tiêu thu cong nghip; phát triên nông nghip và xây dmg nông thôi mOi; 
ye quàn 1 dat dai, tài nguyen và môi truOng; tài chInh, thuong mai  và djch vi. 

1.2. Vêvänhoá- xâhi 
Dê nghj t.p trung dánh giá tInh hInh thirc hin dôi vOi cong tác giáo diic, y tê, 

van boa, the thao, thông tin tuyên truyên; cOng tác giãm nghèo, giâi quyêt vic lam, 
dam bào an sinh xà hi. 

1.3. Cong tác xây dmg b may, chinh quyên, cãi each hành chInh, phOng 
chông tham nhüng, tiêp cong dan, giài quyêt don thu khiêu kin; cong tác thi dua 
khen thuOng. 

1.4. Vê quôc phông, an ninh 

2. Mt s tim ti, hn ch và nguyen nhân 

2.1. Ton tai, han ch 
2.2. Nguyen nhan cüa ton tai, han chê 

A • A 9 • P 9 A • • A - A II. Mic tieu, nhicm vip, giai phap chu yen phat trien kinh te - xa h9i 6 
A. - thang cuoi nam 

1.1. Muc tiêu và các chi tiêu chü yu 
1.2. Nhim vi, các giài pháp chü yêu 
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Can cü tInh hInh thrc t cüa dja phucmg, UBND các huyn, thành ph dê 
xuât nhtng giãi pháp dê phát triên kinh tê - xä hi 6 tháng cuôi 11am trên tat ca các 
linh virc trén dja bàn. Trong do, dê nghj nêu bt nhttng ni dung, linh v%rc, san 
phâm có mirc tang tnrâng cao han so vói 6 tháng dâu näm và so vói cüng kS'  näm 
tmc; dánh giá, rut kinh nghim, chi rO nhUng ton tai, han chê cüa nhUng llnh virc, 
san phàm có müc tang truing thâp hcm so vi tháng truâc và cüng kS';  dê xuât bin 
pháp triên khai thc hin 6 tháng cuôi näm. 

III. MEN NGH!, BE XUAT 

Nêu nhing kin nghj, d xut di vth các b, ngành Trung uang và các cp 
chInh quyên dja phiiang dê tInh hInh kinh tê - xä hi thuc các ngành, 11th virc trên 
dja bàn trong giai doan tOi dat  kêt qua, hiu qua cao han.!. 

Noinhân: THU TRIJNG C1 QUAN, B€N V 
- UBND tinh (dé b/c); 
- Sâ Kê hoach và Dâu tu (de t/h); (K ten, dóng di) 

- Liru: VT, 
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Biêu mâu 05. Máu báo cáo tlnh hInh thy'c hién nàm .. .,mic tiêu nhim vy trQng 
tam nám tiêp theo cia só, ban, ngành 

(TEN C QUAN) CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S& /BC -  , ngày tháng nãm 

BAO CÁO 
TInh hlnh thiyc hin ....nám 

nhim viii trçrng tam nàm tip theo 

I. DANH GIA TINH HINH THVC HIN ....NAM  

1. TInh hlnh thyc hin .... nàm..... 

- Dánh giá khái quát tInh hInh trin khai thirc hin các van bàn chi dao,  diu 
hành cüa cap trên (theo Quyêt djnh 05/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 cza UBND 
tinh ban hành Quy chê theo döi, don dóc, kiêm tra vic thyv hin các van ban, j kiên 
chi dao diêu hành cüa UBND tinh, Chi tjch UBND tinh); tInh hInh thirc hin các 
nhim vi duçic giao ban hành theo Chuang trInh cong tác nàm; tInhhInh th%rc hin 
các ké hoach  cüa UBND tinh dê triên khai thirc hin các Nghj quyêt cüa Ban Can 
sr Dãng UBNID tinh. 

- Trên Co sâ chüc nàng, nhim vt duçic giao các SO, ban, ngành, doàn the tp 
trung dánh giá tInh hmnh thirc hin kê hoach phát triên kinh té - xã hi trong nãm 
trén cac linh vi.rc do co quan, don vj ph trách; trong do, dê nghj các don vj dánh 
giá rô kt qua dt duçc, so sánh vi cüng kS'  näm truâc và kê hoch dê ra. 

- Nêu rô nhüng ton tai, han chê và nguyen nhân cüa nhftng ton tai, han ché 
trong vic triên khai thirc hin thim vt nêu trên. 

2. Tlnh hInh thçrc hin các nhim vi thrçrc giao ban hành theo Chtro'ng 
trInh cong tác nãm cüa UBND tinh 

Can cir chucing trInh cOng tác näm, các S&, ban, ngành dánh giá kt qua thirc 
hin các nhim viii dugc giao trong 6 tháng dâu 11am, nêu rO nhftng khó khàn, han 
chê trong qua trInh triên khai thirc hin; dé xuât các bin pháp dê khãc phiic nhüng 
khó khàn han  ché trên. 

X A . A 9 3. Tinh hinh trien khai thirc hiçn cac Ke hoich thirc hiçn Ngh quyet cua 
Ban Can sr Bang UBND tinh 

Dánh giá tInh hInh trin khai thirc hin các K hoach cüa UBND tinh d thirc 
hin các Nghj quyêt cüa Ban Can sr Dàng UBND tinh ye các lTnh virc thuc các 
co quan, don vj mInh phi trách ho.c có lien quan. 

II. BANH GIA CHUNG 
1.Nhüngu'udim 
2. Nhting ton tai, han ché, nguyen nhân cüa ton tai, han ch 
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III. NHIM VJ TRQNG TAM NAM TIEP THEO 
- Can cir tInh hInh triên khai thrc hin k hoach phát triên kinh té - xã hi 

näm vüa qua; tInh hInh thc té cüa ngành, linh v1rc; các Si, ban, ngành doàn the 
can cü chüc nàng, nhim vii duçic giao dê xuât các nhim vi, giái pháp chü you dê 
xây dirng kê hoch cüa ngânh, dan vi nàrn tiOp theo; trong do, tp trung dé xuât 
nhUng giâi pháp trng tam dê thirc hin thäng igi kê hoch phát triOn kinh tê - xA 
hi hang nàm. 

IV. MEN NGH, BE XUAT 
Nêu nhüng kin nghj, d xut di vói các b, ngành Trung 1.rang Va CC cap 

chInh quyn dja phuang dê tInh hInh kinh tO - xä hi thuc các ngành, linh virc cUa 
co quan, dan vj quãn 1 trong giai don tâi dtt kêt qua, hiu qua cao han.!. 

No'inhân: 
- UBND tinh (dê b/c); 
- Si Kê hoach và Dâu tu (dé t/h); 

-Li.ru:VT, 

THU TR!XNG CJ QUAN, BO'N VI 

(K ten, dóng c1u) 
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Biêu mâu 06. Mâu báo cáo tInh hun/i kinh té xd h5i nám , nhim vy trQng tam 
nám tiêp theo cia UBND các huyn, thành phó 

(TEN C QUAN) CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& /BC -  , ngày tháng näm 

BAO CÁO 
• A V • X • - A• Tinh hinh thirc hiçn ke hoich phat trien kinh te - xa hçn nam 

miic tiêu, nhim vii, giãi pháp phát triên kinh t - xã hi nãm tip theo 

I. KET QUA TH1!C HIN KINH TE - xA HO! TiJ CJ QUAN, DON V 

Trên cci sâ tInh hInh thçrc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi cüa näm và 
tInh hInh thirc tê cüa dja phuong, các van bàn chj do, diêu hành cüa các BO,  ngành 
Trung umg, cüa Tinh u5', Hi dông nhân dan, U Ban nhân nhân tinh(theo Quyêt 
djnh 05/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 cia UBND tin/i ban hành Quy ché theo 
dôi, don dOc, kiêm tra vic thy'c hin các van ban, kiên c/il dgo diêu hành cza 
UBND tinh, C/n tjch UBND tin/i), âê nghj UBND các huyn, thành phô dánh giá 
khái qua tInh hInh phát triên kinh tê - xã hi trên dja bàn trong näm. Cii the nhu sau: 

1. 1(11 qua thrc I,in lrên tfrng linh vrc 
1.1. Vê phát triên kinh tê 
De nghj UBNID các huyn, thành phô t.p trung dánh giá tInh hInh phát triên 

kinh tê trên dja bàn; tp trung chü yêu vào các 1mb vçrc sau: ye phát triên cong 
nghip, tiêu thU cong nghip; phát triên nông nghip và xây dirng nông thôi mdi; 
ye quàn 1 dat dai, tài nguyen và mOi truông; tài chInh, thrnmg mi và djch vçi. 

1.2.Vêvänhoá-xãhôi 

Dê nghj tp trung dánh giá tInh hInh thirc hin dôi vOi cong tác giáo diic, y tê, 
van boa, the thao, thông tin tuyên truyên; cong tác giâm nghèo, giãi quyêt vic lam, 
dam bâo an sinh xâ hi. 

1.3. Cong tác xây dirng b may, chInh quyên, cái cách hành chInh, phèng 
chông tham nhUng, tiêp cong dan, giãi quyêt dcin thu khiêu kin; cOng tác thi ctua 
khen thuàng. 

1.4. Vê quôc phOng, an ninh 

2. M3t s6 tn 4i, hzn chl và nguyen nhân 

2.1. Ton tai,  htn ch 

2.2. Nguyen nhân cUa tn tai,  hn ch 

II. Mite tiêu, nhim vi1, giãi pháp chü yu phát trin kinh t - xã hi 
nãm tip theo 

1.1. Muc tiêu và các chi tiêu chü yu 

1.2. Nhim viii, các giài pháp chU yu 

Can cU tInh hInh thirc t cUa dja phucmg, UBND các huyn, thành ph d 
xuât nhüng giãi pháp dê phát triên kinh tê - xã hi näm tiêp theo trên tat ca các 11th 
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virc trên dja bàn. Trong do, d nghj nêu bt nhüng ni dung, 11th vrc, san phm cO 
müc tang truing cao hn so vi kê hoach dê ra và so vâi cüng kr nám trithc; dánh 
giá, tht kinh nghim, chi rô nhüng ton tai, han ché cUa nhftng linh v1rc, san phám 
có m1rc tang triing thâp hn so vâi tháng truOc và cüng ks'; dê xuât bin pháp 
triên khai thirc hin nàm tiêp theo. 

III. MEN NGH!, oE XUAT 

Nêu nhüng kin nghj, d xut di vri các b, ngành Trung uang và các dtp 
chInh quyên dja phiiong dé tInh hInh kinh tê - xà hi thuc các ngành, 11th virc trên 
dja bàn trong giai doan tâi dat  két qua, hiu qua cao hon.!. 

Noinhân: 
- UBND tinh (dê b/c); 
- Si Ké hoach và Dâu tu (dé t/h); 

-Luu:VT, 

THU TRIX1NG CJ QUAN, DON VI 

ten, dóng dá'u) 
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Bku miu 07: Máu Báo cáo v tlnh hInh hogt dçäng vat lieu n cong nghip, tiên 
chá't thuO'c nc th dyng d san xuá't vat lieu nd cOng nghip 

UBND TINH NINH BJNH CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
SO CONG THIJONG Dôc 1p -Tir do - Hanh phüc 

   

So:  Ninh BInh, ngày tháng nàm 20.. 

BAO CÁO 
V tlnh hInh hoyt ctng vt 1iu no cong nghip, tin cht thuc n sfr dirng 

dê san xuât 4t 1iu n cong nghip 

KInh gi:ri: 

- UBND tinh Ninh BInh; 

- Ciic K5 thut an toàn và Môi trithng cong nghip; 

Thirc hin quy djnh t.i Thông tu s 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 11am 
2018 cua Bô trrnmg Bô Cong Thizcmg quy dinh ye quan ly, six dung vat lieu no 
cong nghip, tiên chat thuôc no si'r dung dê san xuât 4t 1iu no cong nghip, Sâ 
Cong Thixang Ninh BInh báo cáo tInh hInh ho.t dng 4t lieu no cOng nghip, tiên 
chat thuôc no sir dung dê san xuât 4t 1iu no cOng nghip trên dja bàn tinh t ..... 
dên....nhixsau: 

1. TInh hInh hoat  dng v.t 1iu n cong nghip, tin cht thuc n sü diing dê 
san xuât vt 1iu no cOng nghip trên dja bàn tinh Ninh BInh: 

a) S luqng t chIrc hot dng vt 1iu n cOng nghip, tin cht thuc n s1r 
dicing dê san xuât 4t 1iu nO cOng nghip (báo cáo chi tiêt các dôi tirçmg si:r diing 
ftr0ng lrng vOi loi hInh hott dng); (1)  

TT Loai hInh hot dng cüa t 
chtrc 

S 
Iurçvng 

to 
chirc 

S6 
lurong 
Giay 
phep 

Co quan cap phép 

Bô 
Cong 

Thirong 

Bô 
Quôc 
phông 

S& 
Cong 

Thuro'ng 

1 TIm kim, thãm dO, khai thác 
khoáng san trén dat lien 

2 Thi cong cong trinh 

3 TIm kim, thãm dO, khai thác 
dâu khI trén biên 

4 Nghiên ci.ru, kim djnh, thir 
nghim 

5 Scr dung vt lieu nO cOng 
nghip cho miic dich khác 

6 Sir dimg tin chtt thuOc nO si:r 
d%ing dê san xuât vt lieu no 
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Cong nghip 

b) Chüng 1oi, s 1uçing vt 1iu ni cOng nghip dà sà dung trong kST: (2)  

Tháng Thuôc no (Kg) kIp n (cái) Day 
cháy 
chm 

Day 
no 
(m 

Day 
dn no 
các 1oi 

TI 

Thu6c 
n 1 

.... Thuc 
n (n) 

KIp 
thir 
1 

... ... KIp 
thu 

1 

2 

06 
tháng 

Ca 
näm 

c) Chüng 1oi, s hrçrng tin chtt thuôc n sü ding d san xut vt 1iu n cong 
nghip dä sr diing trong ks': 

TT Thang NH4NO3 
(Kg) 

CH3NO2 
(Kg) 

NaNO3 
(Kg) 

KNO3 
(Kg) 

NaC1O3 
(Kg) 

KC1O3 
(Kg) 

KC1O4 
(Kg) 

1 

2 

06 
tháng 

Ca 
näm 

d) Kho bão quân 4t 1iu no cong nghip (so luqng kho, tong cOng suat kho): 
d) Kho bâo quãn tiên chat thuOc no s1r dung dê san xuât 4t 1iu no cOng 

nghip (sO hrçing kho, tOng cOng suât kho): 
e) Tinh hinh thiic hiên cac quy dinh cua phap luât trong lTnh vuc vat lieu no 

cOng nghip, tiên chat thuôc no si:r dung de san xuât 4t 1iu nO cOng nghip: 
2 Cac tai nan, su cO hen quan den hoat dông vat lieu no cOng nghiêp, tiên 

chat thuOc no sir ding dê san xuât vt 1iu nO cong nghip: 
3. Cac vii that thoát, mat vt 1iu no cOng nghip, tiên chat thuôc nO sir diing 

dê san xuât 4t 1iu no cOng nghip 
- Ten to chüc: 
-Djachi: 
- Loai hmnh ho.t dng (san xuât, kinh doanh, 5r diving 4t 1iu no cOng 

nghip...): 
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-S1ungmât: 
- Nguyen nhân: 
- Hinh thüc dâ xi1 1: 
4. Các khó khàn, vuàng mac trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1 

lien quan den hot dng 4t 1iu no cong nghip, tiên chat thuôc no sir diing dê san 
xuât vt 1iu no cOng nghip: 

5. Các dê xuât, kiên nghj: 

Noi nhmn: 
- Nhu kInh gCri; 
- Liiu: VT,KTAT&MT. 

 

(3) 

 

(Chui /g5, dá'u, hQ ten) 

cha thick: 
(1)  Chi tiêt các don vj hot dng 4t lieu no cong nghiep vi cac loai  hInh( VI dii: Cong ty A, khai 

thác dá); 
(2L Co th chinh süa, b sung s hrçing ct tti các bang d báo cáo dy dü s luqng, chüng loai 4t 

lieu no cOng nghiep,  tiên chat thuOc no scr dirng dO san xuât 4t lieu  no cong nghiep; 
(3)  Ghi quyn han, chüc vii cOa nguäi ks'; 
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Biêu mâu 08: Máu Báo cáo V tlnh hInh hogt d5ng vt lieu nd cong nghip, tin cMt 
thudc nd st'r dung d san xuá't v2t lieu nd cOng nghip cla don vj gi'ri SO' COng thitong 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dôc 1p -Tr do - Hnh phüc 

(2) , ngày tháng nàm 20.. 

BAO CÁO 
(3 Ye tinh hinh hoit d9ng  

KInh gi:ri: (4) 

Thirc hin quy djnh tai  Thông tu s 13/201 8/TT-BCT ngày 15 tháng 6 näm 
2018 cua Bô tnnmg Bô Cong Thung quy dinh ye quan ly, su dung vat lieu no 
cong nghip, tiên chat thuOc no sir d%ing dê san xuât 4t 1iu no cong nghip, 

 là to chüc (5) do (6)  báo cáo tInh 
hInh hot dng (3) ... tr .....dn .... thu sau: 

1. TIth hInh hot dng: 

a) Chüng 1oti, s hrçrng vt 1iu n cong nghip dã sir dung trong kS': (7)  

Tháng Thuôc no (Kg) kIp no (cal) Day 
cháy 
châm 
(m) 

Day 
n 
m) 

Day 
dan no 

các 
1oi 
(m) 

liT 
Thuôc 
no 1 

.... Thuôc 
n (n) 

KIp 
thir 
1 

... ... KIp 
thu 
n 

1 
2 

06 thang 
Cãnäm 

b) ChUng 1oi, s luçmg tin cht thuc n si ding d san xut vt 1iu n cong 
nghip dä sir d1tng trong kS': 

TT Tháng NH4NO3 
(Kg) 

CH3NO2 
(Kg) 

NaNO3 
(Kg) 

KNO3 
(Kg) 

NaC1O3 
(Kg) 

KC1O3 
(Kg) 

KC1O4 
(Kg) 

1 
2 

06 tháng 
Cãnäm 
c) Kho bâo quân vt 1iun cOng nghip, tin cht thuc n sir diing d san 

xuât 4t 1iu no cong nghip (so h.rcrng kho, tOng cOng suât kho). 
2 Trnh hinh thuc hiên cac quy dinh cua phap luât trong lTnh vuc vat lieu nO 

cong nghip, tiên chat thuôc nO sir dçing dê san xuât 4t lieu no cong nghip. 
a) Ban hành các ni quy, quy trIth, quy djnh; 

(1) 

s.  
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b) Dánh giá rüi ro (nu có); 
c) Phucmg an no mill (nêu co); 

d) H ehiêu no mìn (neu co); 

d) Kê hoch irng ciru khân cap (neu co); 

e) Bâo quãn, luu tr€r so sách, chImg tr; 
g) Thông báo vic sr dçing 4t 1iu no cong nghip vYi Uy ban nhân dan cap 

tinh, thành phô trirc thuc trung uong (neu có); 
h) Thirc hin các quy djnh báo dam an toàn, phông cháy chIta cháy và bâo v 

môitruYng. 
3 Cac tal nan, su cô lien quan den hoat dông vat hêu no cOng nghiêp, tiên 

chat thuôc no si:r diing dê san xuât v.t 1iu no cong nghip. 
4. Các khó khän, vuàng mac trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut 

lien quan den hot dng vt lieu no cong nghip, tiên chat thuôc no sü diing dê san 
xuât vtt 1iu no cong nghip. 

5. Các dê xuât, kiên nghj. 

Noi nhmn: 
- Nhu trén; 
- (9) 

- Luu.....(10)  

 

(8)  

(Chü k3, dá'u) 

Nguyn Van A 

 

C/ia thIch: 
(1) Ten to chi.rc báo cáo tmnh hInh hoat dng vt 1iu no cong nghip, tiên chat thuôc no sir d%ing dê 

san xuât vt 1iu no cong nghip; 

(2) Ten tinh, thành ph tr%rc thuc trung irang (VI diii: Ninh BInh); 

(3) Loai hInh boat dOng (VI diii: Sir diing vt 1iu n cOng nghip); 
(4)  Ca quan tip nhn báo cáo (VI dii: S Cong Thuang tinh Ninh BInh); 

(5) Loai hInh hoat dng cOa th chrc (VI diii: Khai thác khoáng san; thi cong cong trInh; scr diing tin 
chat thuôc no s diving d san xuât vt 1iu no cong nghip); 

(6) Ten t chrc cp phép sü diing vt !iu n cong nghip (Vi dii: Ciic K thut an toàn Va Môi 
trueing cong nghip). Dôi vâi truOng h'p scr diing tiên chat thuôc no sir ding dê san xuât vt 1iu no cong 
nghip không phai th?c hin ni dung nay; 

(7) Co the chinh sira, bô sung so luang cot tai cac bang dê bao cao day du sO luo'ng, chung loai vat 
1iu no cOng nghip, tiOn chat thuôc nO sfr d%ing dé san xuât vt lieu no cOng nghip; 

(8) Ghi quyn han,  chi.'rc v11 cUa ngithi ks'; 

(9) Ten các t chrc có lien quan; 

('°) Ten vit t&t cüa b phn báo cáo. 
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Biéu mu 09: Mu d curing Báo cáo ke't qua th,!c hin cong tác thông tin di ngogi 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -Tsr  do - Hanh phñc 

 ngày tháng nám 20.. 

BAO CÁO 
Kêt qua thirc hin cong tác thông tin dôi ngoLi nãm ..... 

I. TInh hlnh chung 
- TInh hInh dàc diem cüa dan vj. 
- Cong tác chi do diêu hành, triên khai th%rc hin cong tác thông tin dôi 

ngoi theo chüc nàng nhim v11 dugc phân cong 
I. Ket qua thirc hiçn 
1. Vic tuyên truyên nâng cao nhn thirc ye vai trô, nghia, tam quan trçng 

cüa cong tác thông tin dOi ngoi 
2. Kêt qua thirc hin theo chüc näng, nhim v11 duqc phân cong. 
II. Khó khán, tmn ti, hun ch Va nguyen nhân 
1. Ton tai,  hn chê 
2. Nguyen nhân 
III. Phuong htro'ng nhim vii näm tiêp theo 

• A p. 
IV. Kien ngh, de xuat 

No'inhln: LANH DAO CO QUAN, DON VI 
- Si TT&TT; (Kj, ghi rö hQ ten, ch&c danh và dóng dOu) 
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Bku mu 10: MJu d cwo'ng Báo cáo hogt d5ng trang thông tin diçn ttc tong hQp 
và n5i b5 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p -Tiy do - Hanh phñc 

 ngày tháng nám 20.. 

s.  

BAO CÁO 
A 7 A A A 9 A S A A Ket qua hoit d9ng trang thong tin ctiçn tu' tong hçrp va ni bQ nam  

I. DAC DIEM TINH HINH 
- Ten cci quan, t chüc: 
- Dja chi, so din thoi lien lac. 
- HQ ten nguôi chju tthch nhim quin 1 ni dthlg trang thông n din tCr tong hçip. 
- Ten mien: 
II. BAO CÁO TINH HINH THU'C HIN 
- Ni dung thông tin dang cung cp, các chuyên miic chInh; 
- So luçing nhân sir tham gia qua thrc hin trang thông tin din tCr ni b  

tang, giãm so vii k' báo cáo truóc: 
+ So lixçing nhân s1r quail 1 ni dung: 
+ So luçing nhân s1r quãn 1 k5' thi4t: 
- SO1upngmáychühincódênthèidiêmbáocáo; tang ãm sovóikbáocotrut: 
+ So luçing may chü dt tti Vit Nam (ghi rO ncii dat): 
+ So luçmg may chü d.t tti nithc ngoài (nêu có): 
- Danh rnilc nguôn tin; tang, giâm so vOi kS'  báo cáo truâc. 
- Tan suât cp nht tin, bài (tInh bang dn vj/ngay) ; (tang, giâm so vâi ki 

báo cáo truâc:  
- Lut xem (PV/tháng): (tang, giám so vâi k' báo cáo trithc. 
- Luqt truy cp (UV/thang): (tang, giám so vâi kS'  báo cáo truâc). 
- Các bin pháp quán 1 thông tin trên trang thông tin din tü ni bO. 
- Djch vij cong tr1rc tuyên: So lucmg TTHC mirc d, 2, müc d 3, müc d 4. 
- So 1ucng don thu kiên ngh cüa các các than, to chüc khác dôi vâi thông tin trên 

trang thông tin din tü ni b: ni dung kiên nghj, trInh tçr, kêt qua giái quyêt kiên nghj. 
- Các van dê ye k5' thu.t dâ gp phái trong kr báo cáo (nêu có): 

III. TON T31, HN CHE VA NGUYEN NHAN 

i. Ton ti, hn ch 
2. Nguyen nhân cüa ton tai,  htn chê 
IV. MEN NGH!, BE XUAT (nu co) 

Trãn trQng./. 

No'inhln: NGU1 BUNG DAU CIY QUAN, 
- Nhu trên; TO CHC, DOANH NGHIP 

(Kj, ghi rö hQ ten, ch&c danh và dóng dá'u) 
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Biu s Al: CAC CHI TIEU KINH TE TONG HOP 

TT Chi tiêu Don vl 
Thirc hiên 

näm N-i 

NämN 

Ké hoach 
näm N+1 

Kê hoach 
nãm N+1 so 
vói ithc thirc 
hiên näm N 

(%) 
Ké hoach 

Uc thuc 
hiên 6 
tháng 

Uic thuc 
hiên cã 

nàm 

Urc thirc hiên 
näm Nso v(fl 

thtrc hiên näm 
N-i (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/8 

Tng san phm trên dja bàn tinh, thành ph trirc 
thuc Trung uong (GRDP theo giá SS 2010) 

Triu dng 

Trong do: 

- Nong, lam nghip, thus' san Triu dng 

- Cong nghip và xây dijng Triu dng 

- Djch vii Triu dng 

- Thug san phm trr trq cp Triu dng 

2 GRDP (giá hin hành) Triu dng 

Trong do: 

- Nông, lam nghip, thus' san Triu dng 

- Cong nghip Va Xây dirng Triu dng 

- Djchv Triudng 

- Thu san phm tth trçl cp Triu dng 

3 GRDP bInh quãn du ngithi Triu dng 

C cu T6ng giá trj gia tang theo ngành kinh t (giá 
hiên hành) 

- Nông, lam nghip, thus' san % 

- Cong nghip và xây dirng % 





TT Chi tiêu Don v 
Thtrc hiên 

näm N-i 

NämN 

Ké hoach 
näm N+1 

Kê hoach 
näm N+i so 
vOl tró'c thLrc 
hiên nãm N 

(%) 
Kê hoach 

Uóc thtrc 
hiên 6 
tháng 

U'&c thtrc 
hiên Ca 

näm 

Ucic thLrc hiên 
näm N so vOl 

thtrc hiên näm 
N-i (%) 

- Djchv % 

T' dng 
Tng mCrc ban lé hang hoá và doanh thu djch V11 tiêu 
dung trên dja bàn 

6 Kim ngch xut khu hang hóa trên dja bàn Triu USD 

Trong dó. Xucft khdu djaphwong ('quán lj) Triêu USD 

7 Kim ngch nhp khu hang hóa trén dja bàn Triu USD 

8 
Thu Ngân sách Nhà nuàc trén dja bàn (khong bao 
gm so b sung tü NSTW) 

T dng 

Trong dó. 

- Thu thu xut, nhp khau T dng 

- Thu nidja T'dng 

Trong do: 

+ Thu tü kinh t Trung lxclng T' dông 

+ Thu qu6c doanh dja phucmg T' dng 

+ Thu ngoài quc doanh T ding 

+ Thu ttr khu virc có vn dAu ti.r nuâc ngoài T' dng 

Ngãn sách Trung rnng b sung cho ngân sách dja 
phuang (hoc diu tMt v Ngân sách Trung ixcvng) 

T' d6ng 

10 Chi ngãn sách dja phuang T' dng 

a) Chi du tix phát trin do dja phixcing quán 1 T' dng 
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TT Chi tiêu Don vi 
Thtrc hiên 

näm N-i 

NãmN 

Ké hoach 
näm N+1 

Kê hoach 
nãm N+1 so 
vói ithc thLrc 
hiên näm N 

(%) 
Kê hoach 

Uc thLrc 
hién 6 
tháng 

Ufrc thtrc 
hiên cã 

nãm 

Uc thuc hiên 
nám N so vO'i 

thtrc hiên näm 
N-i(%) 

- Vn can di ngân sách dja phucing T ding 

Trong do: 

+ DAu tu tü ngun thu tiM sCr diving dt T' dMg 

+ Thu tir xi s6 kiM thit T' dng 

- 
H trçl du tix theo các chixcing trInh mic tiêu, 
chucing trInh mic tiêu qu6c gia ti'r Ngan sách Trung 
trcing 

TSr dMg 

- NguM ngân sách khác TSr dng 

b) Chi thithng xuyên TSr c1Mg 

11 T6ng vn du tir phát triM trén dja bàn Triu ding 

- Trung trong quãn 1 

- Dja phuong quãn 1 I'  

- V6n ctu tu trirc tip nucc ngoài (FDI) 

Ghi chti:N1ànAmkhoch 
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Biu s A2: CAC CH TIEU NONG NGHIP, CONG NGHIP, DICH V1J, XUAT NHAP KHAU 

TT Chi tiêu Don vi 
Thirc hiên 

nãm N-i 

NämN 

K hoach 
11am N+i 

K hoach näm 
N+l so vói u*c 
thirc hiên näm 

N(%) 
K hoach 

U'o'c thu'c 
hiên 6 
tháng 

U'oc thuc 
hin câ 

nãm 

U'rc thirc 
hiên näm N 
sovó'ithirc 
hiên nàm N- 

2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

A NONG, LAM NGHIP VA THUc SAN 

1 
Tang giá trj san xuit 
(Theo giá so sánh 2010) 

T' dng 

a)  Nông nghip: T dng 

- Trng trot 

- Chän nuôi 

- Djchvi 

b)  Lm nghip: T5' dng 

c)  Thüy san: T dng 

- Nuôitrng 

- Khai thác 

- Dichvu 

2 
Nàng sut, san hrqng mt s cay trng chü 
yu trên dia bàn 

a) Lüacãnäm: 

- Nang suAt TJha 

- San lircmg Tn 



TT Chi tiêu Do'n • 
Thuc hiên 

11am N-i 

NämN 

K hoach 
nãm N+1 

Ke hoach nãm 
N+1 so voi troc 
thuc hiên nãm 

N'°' 
Kê hoach 

Uoc thu'c 
hiên 6 
thang 

IJ'óc thtrc 
hiên Ca 

nam 

U'ó'c thuc 
hiên nãm N 
sovóithu'c 
hien näm N- 

b)  Ngô: 

- Nng suAt T/ha 

- San lircmg Tn 

c)  Mt s6 cay lâu näm: 

+ Cay chè: Diên tIch Ha 

San hrang chè Tn 

+ Cay an qua lâu nãm: Din tIch Ha 

Trong do: 

Cay dira Din tIch Ha 

San hrcmg Tn 

3 San phm chàn nuôi chü yu 

- Thit h(yi các loai Tn 

Trong do: Thjt kin Tin 

4 Lam nghip 

- Din tIch rrng trng mâi tp trung Ha 

- T1chephürrng % 

5 Thüy san Tn 

- San hrçmgkhaithác Tn 

- S luçing nuôi trng Tn 
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TT Chi tiêu Dirn vi 
Thtrc hiên 

nãm N-i 

NàmN 

Kê hoach 
nãm N+1 

Ke hoach nàm 
N+1 so voi uóc 
thuc hiên näm 

N (°/ 
Kê hoach 

U'&c thtrc 
hiên 6 
thang 

Urc thu'c 
hiên 

nam 

U'óc thuc 
hiên nãm N 
so vó'i thu'c 
hien nam N- 

6 Phát triên nông thôn 

- T' 1 dan s nông thôn duçvc sr dung nutc 
hcrpvsinh 

0/ 

- S tiêu clii nông thôn mâi bInh quân dat 
- 

duçic brnh qu2n/xa 
Tieuchi 

- SxAdtchunnongthonmài xa 

- T' 1 s6 xã dat  chun nông thôn mâi % 

B CONG NGHIP 

1 
Giá tr san xnt cong nghip theo giá so 
sánh näm 2010 

T d ong 

2 Mt s san phãm chü yu: 

- Thép can xây drng NghIn thn 

- BO phn cüa cn cu, cAu tric; dm cu thép 
- -- 

- Xi màng + clanke 

- Phãn iOn nung chãy+NPK Nghmn thn 

- Lp rap ô to Chik 

- Diên sOn xuât Triu Kw.h 

- May mc (Qu&n ao) Ngliln s.p. 

- Giy vãi Nghmn dôi 

- PhOndm Ng1i1ntn 
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TT Chi tiêu 
Thuc hiên 

11am N-i 

NämN 

Kê hoach 
näm N+1 

Ke hoach nãm 
N+l so vói troc 
thLrc hiên nãm 

N'°' 
K hoach 

Uc thuc 
hiên 6 
thang 

U'rc thuc 
hiên 

nam 

Urc thuc 
hiên nãm N 
sovO'ithirc 
hien näm N- 

- Kmnhn6i 

- Lap rap cn gt ntrâc ô to Triu sp 

- Camera Triu sp 

- Linh kin din tü Triu sp 

- Thanh phôi ithôm hop kim NghIn thn 
— 

- C' • 

ai 
A Tan 

C DICH VIJ 

- 
T6ng müc ban lé hang hoá và doanh thu dich 
vi tiêu dung (gia hin hành) 

Ty dong 
- 

- - - 
Trong do: 

+ Ban lé hang hoá T' dng 

+ Dich vii luu trü, an u6ng T dong 

+ Djch vi khác T dng 

D XUAT NH4P KHAU 

1 • A Gia tr! xuat khau Tncu USD 

Mt hang xuât khâu chü yu: 

- Hang thêu ren Triu USD 

- Sánphmcói 
- 

- Rau, ciX, hoa qua ctóng hp
- - 
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TT Chi tiêu 
Thurc hiên 

nàm N-i 

NämN 

Kê hoach 
näm N+1 

Ke hoach nAm 
N+1 so vói troc 
thu'c hiên nàm 

N (°/ 
K hoach 

Urc thirc 
hiên 6 
thang 

Uórc thuc 
hiên c 

nam 

U0C thuc 
hiên näm N 
so vói thtrc 
•. 

hien nam N- 

- Các san phm tir nhra 
- ---------- 

- Phôi nhôm 

- Si 

- D chth tré em 

- San ph.m may mc 

- Ximang + Clanke 

- Qamera và linh kiên diën tü, linh kiên diën 
fhnai 

- Giày dép 

2 Giá trj nhp khu Triêu USD 

Mt hang nhâp khu chü yu: 

- Vái may mtc Triu USD 

- Phii 1iu may và da giày 

- May móc, thi& bj, phit thng khác 

- Linh kiên diên tCr 

Ghi chü: N là nàm k hoach 
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Biu s A3: CAC CH TIEU XA HOI 

TT Chi tiêu Don vi 
Thuc 
hin 

nám N-i 

Nàm N 

Kê hoach 
näm N+1 

Kê hoach 
näm N+1 so 
vói ithc thirc 
hiên nám N 

(%) 

Ke 
hoach 

Uórc thirc 
hiên 6 
tháng 

U'o'c thuc 
hiên cã 

11am 

IJo'c thirc hiên 
näm N so vói 

thtrc hiên 11am 
N-i (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

I DANSO 

- Dan s trung binh Ngithi 

Trong do: DOn s nOng thOn Ngw&i 

DOn s là dOn tôc thku sO' Ngithi 

- Tui th trung bInh Tui 

- Tr s gi&i tInh cüa tré em mi sinh 
S be trail 
100 be gái 

II LAO DQNG vA VWC  LAM 

- Tng s lao dng dang lam vic Nguô'i 

- 
S lao dng di lam vic ô nuâc ngoài 
theo hçp dng 

Ngh.ngi.rôi 

- Ti l lao dông qua dào tto % 

GIAM NGHEO 
(theo chuAn nghèo tip cn da chiu) 

- Tng s ho cüa toàn tinhlthành ph HO 

- S hO ngheo HO 

- Tlhngheo % 

- S hO thiu dói trong nm HO 



TT CM tiêu Don vi 
Thuc 
hin 

11am N-i 

Näm N 

Ké hoach 
nãm N+i 

K hoach 
näm N+i so 
vói ithc thuc 
hiên nàm N 

(%) 

Kê 
hoach 

Uóc thtrc 
hiên 6 
tháng 

Uc thu'c 
hiêu cã 

nãm 

U'órc thu'c hiên 
näm N so vó'i 

thirc hiên 11am 
N-i(%) 

- Mirc giâm t 1 h nghèo % 

- Shcnngheo HO 

- TIhcnnghèo % 

- S6hthoatngheo Ho 

- S hO tái nghèo Ho 

CUNG CAP CAC DICH VJ C SO 
HA TANG THIET YEU 

- Tng s xã cüa toàn tinh/thành ph Xã 

Trong do. 

+ S xã däc biêt khó khän (theo tiêu 
chun cüa Chuang trInh 135) 

XA 

+ S xâ biên giâi (nu co) 

+ S xã bãi ngang (nu co) 

+Sxacóthr?ngôtôdntrungtãm Xâ 

+ T' 1 xA Co di.r?ng ô to dn trung tam % 

+Sxàcótrmyt Xà 

+T1xâcótrmyt % 

+ S xA phiiOng có nhà van hoá, thu vin XA, phung 

+ S6 xâ Co buu dién van hoá xA Xã 
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TT Chi tiêu Don v 
Thtrc 
hin 

näm N-i 

Nãm N 

K hoach 
näm N+1 

Ké hoach 
näm N+1 so 
vó'i Lrcrc thirc 
hiên nãm N 

(%) 

Ke 
hoach 

U'ó'c thtrc 
hiên 6 
tháng 

Uoc thtrc 
hiên Ca 

näm 

U'ic thuc hiên 
näm N so vói 

thirc hiên näm 
N-iL% 

+T1éxAcóbiiudjênvänhoáxã % 

+ Sxacóchçixa,1iênxa xã 

+T1êxãcóchaxã,1iênxã 

- S h thrçc str ding din H 

- T 1 h thrçxc sü diing din % 

- 
S h nông thôn duçc sir diing nrnic hçp 
vésinh 

Ho 

- 
T 1 h khu vrc nông thôn disçic sü diing 
nuâc hçTp v sinh 

% 

T' 1 ho khu vuc thãnh thj duçvc sir diing 
nuâc sach 

% 

V YTE-XAHOI 

- Tr 1 dan s tham gia báo him y t % 

- 
S ngr&i tham gia báo him xã hi bt 
buôc 

Ngh. ngui 

- S giu&ng bnh11 vn dan (khong tInh 
gilrmg trim y t xã) 

Girnmg 

- S bác sI1 van dan Bác s5 

- 
T 1 tram  y t xã, phu6ng, thj trn CO 
bác s5 lam viêc 

% 

- T 1 xä dat  tiêu chI quc gia v y té % 

- T' suit tCr vong tré em dual 1 tui % 
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TT Chi tiêu Don vi 
Thurc 
hin 

näm N-i 

NAm N 

K hoach 
nàm N+1 

Ké hoach 
nàm N+i so 
vol trOrc thuc 
hiên nàm N 

(%) 

Ke 
hoach 

U'(rc thtrc 
hiên 6 
thang 

U(c thtrc 
hiên cã 

11am 

U'frc thuc hiên 
näm N so vOi 

thirc hiên nàm 
N-i (%) 

- T' l tü vong cüa tré em duâi 5 tui %o 

- 
T' l trê em duâi 5 tui suy dinh thrOng 

(can nng theo tui) 
% 

- S xà, phumg, thj tr.n dt tiêu chun 
phü hçcp vói tré em 

xã, phu&ng 

- 
T 1 xà, phi.r?mg, thj trn dat  tiêu chun 
xã, phurng phü hçp vOi tré em 

% 

Ghi chü: N là näm k hoach 
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Biu s A4: CAC CH TIEU MO! TRUNG VA PHAT TRIEN BEN VUNG 

TT Chi tiêu Don vi 
Thuc hiên 

nàm N-i 

Näm N 

K hoach 
nãm N+i 

Kê hoach 
nam N+i so 
vó'i iro'c thirc 
hiên näm N 

(%) 

1 

Ke hoach 
Uoc th,rc 

hiên 6 
tháng 

Uorc thtrc 
hiên cã näm 

U'oc thuc hiên 
nám N so vol 

thtrc hiên näm 
N-i (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

1 T 1 chAt thai rAn a do thj duçic thu gom % 

2 
So co sâ gay ô nhim môi trithng 
nghiêm trong duçrc xü 1 (*) CO Sâ 

S khu cong nghip, khu ch xuAt dang 
hoat dung 

4 
S6 khu cong nghip, khu ch xuAt dang 
hot dOng có h thng xü 1 nuâc thai 
tp trung d?t  tiêu chuAn môi tnning 

Khu 

5 
T 1 khu cong nghip, khu ch xuAt 
dang hoat dng có h thng xir 1 nuâc 
thai tp trung dat  tiêu chuAn mOi truàng 

% 

Ghi chz: (*) Giai doan 2011-2015 thitc hiên theo Quyt d/nh s 64/2003/QD-TTg, giai doan 2016-2020 thttc hin theo Quyé't djnh s 1788/QD-TTg ngày 
01/10/2013 cüa Thu twang GhInhphi. 

N là nàm ké' hoach. 



Biu s A5: CAC CHI TIEU PHAT TRIEN DOANH NGHItP VA KINH TE TAP THE 

TT Chi tiêu Don vi 
Thtrc 
hiên 

näm N-i 

Näm N 

Khoach 
näm N+1 

K hoach 
nãm N+1 so 

vó troc 
thuc hiên 

11am N (%) 

K hoach 
Uoc thtrc 

hiên 6 
thang 

U'(rc thirc 
hiên cã 

näm 

1fócthirc 
hiên näm N 
sovththuc 

hiên näm N-i 
1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

A PHAT TRIEN DOANH NGHIP 

I Doanh nghip 100% v6n nhà niro'c (DNNN) 

1 s6 lirçing doanh nghip Doanh nghip 

2 Tng vn chü sx hftu ti doanh nghip Triu dng 

3 Np ngân sách nhà nuóc Triu dng 

4 HInh thi'rc sp xp doanh nghip 

- S doanh nghiêp gii nguyen 100% vdn nhà 

nzthc 
Doanh nghip 

- S doanh nghip thzrc hin cphn hóa Doanh nghip 

- Sá doanh nghiêp sp xp theo hlnh thzc khác 

(ban, hop nhát, sap nháp, ...) 
Doanh nghip 

II Doanh nghip ngoài nhà niró'c 

1 
S doanh nghip dang hott d)ng (lüy k dn kS' 
báo cáo) 

Doanh nghip 

Trong dó. So' doanh nghip có phn vn cãa 
nhà ntthc 

2 
S doanh nghip ti.r nhân trong nrnfic däng k 
thành Ip mOi 

Doanh nghip 



TT Chi tiêu Don vi 
Thirc 
hiên 

nám N-i 

Näm N 

Khoach 
näm N+l 

Ké hoach 
nAm N+1 so 

vói iro'c 
thtrc hiên 

näm N (%) 

K hoach 
U(rc thrc 

hiên 6 
thang 

U'óc thirc 
hiên cã 

nAm 

U'octhirc 
hiên nAm N 
sovóithirc 

hiên näm N-i 
1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

Tng s vn dãng k cüa doanh nghip tu nhan 
trong nuâc 

Triu dng 

Trong do: Tang vn nhà nzthc du tie tai doanh 
nghip cO phn vn cüa nhà nzthc 

Triu dng 

4 S doanh nghip giãi th& ngrng hot dng Doanh nghip 

5 Tng s lao dng trong doanh nghip Nguô'i 

6 Thu nhp bInh quân ngi.r?ñ lao dng Triu dng 

7 Tng dóng gop ngân sách nhà nuàc Triu dng 

8 
Tng ngãn sách nhà nrâc h trçi doanh nghip 
nhô và vtra 

Triêu dng 

B PHAT TRIEN KINH TE TAP THE 

I Hoptácxã 

1 Tng s6 hqp tác xã Hçip tác xA 

Trong dO: 

- S6 hçxp tác xa thành 1p mài Hçip tác xã 

- S hçip tác xã giái th Hçp tác xâ 

2 Tng s thành viên hçp tác xã NgLthi 

3 Tng s6 lao dng trong hçp tác xã Ngixâi 
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TT Chi tiêu Don v 
Thu'c 
hiên 

nAm N-i 

NAm N 

K hoach 
näm N+i 

Ké hoach 
näm N+1 so 

vói irO'c 
thirc hiên 

näm N (%) 

K hoach 
if(c thu'c 

hiên 6 
thäng 

U'O'c thirc 
hién cã 

näm 

U'rc thtrc 
hién näm N 
sovOithirc 

hiên näm N-i 
1 2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 109/7 

Trong do: SO' lao dông là thành viên hQp tác xã Nguài 

4 Tng doanh thu cüa hçip tác xA Triu dng 

Trong do: doanh thu cza HTXtIr thành viên Triêu dng 

5 Thu nhp bInh quân nguñ lao d)ng hçp tác xã Triu dng 

II To hop tác 

1 Tng s t hçp tác T hqp tác 

Trong do: s t hçip tác dang k chiirng thijc T hçp tác 

2 Tang s thành viên th hçrp tác Thành viên 

Ghi chü: N là näm k hoach 
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Biu s6 A6: DAU TU' NIJOC NGOAI 

TT Chi tieu Don V! 
Thtrc hien 

namN-1 

NámN 

Ke hoach 
namN+1 

Kê hoach 
nam N+1 so 
vói lthC thu'c 
hiên näm N 

(%) 
Ke hoach 

U'oc thLrc 
hien 6 
thang 

UycthLrc 
hien ca nam 

Uoc thirc 
hiên näm N 
so vOi thuc 
hiçn näm N- 

1(%) 
2 3 4 5 6 7 8=7/4 9 10=9/7 

A TInh hlnh thtrc hién 

Al V6n du tw thuc hiên Triu USD 

A2 Trong do, tir ntrác ngoài Triu USD 

A3 

A4 

Doanh thu Triu USD 

S lao &ng Ngtrâi 

A5 Np ngân sách Triu USD 

B TInh hlnh cp GCNDT 

B! Cpmói 

Bli Sdirán Drán 

B 12 Vn dAu tu dang k mâi Triu USD 

B2 Diu chinh v6n 

B21 S luqt du an diu chinh tAng vOn li.rçit dir an 

B22 VOn du tu diu chinh tAng Triu USD 

B23 SO luqt d An diu chinh giám vOn 1uçt dir an 

B24 VOn du tu diu chinh giâm Triu USD 

B3 Gop vOn, inua cO phân 

B3 1 SO 1uçt gOp v6n, mua cO phn luqt dir an 



TT Chi tiêu Don v 
Thuc hién 

námN-1 

Näm N 

- 
Kê hoach 
nämN+1 

K hoach 
Ham N+1 so 
vói uoc thu'c 
hiên nãm N 

(%) 
K hoach 

U&c thtrc 
hién 6 
tháng 

U'(ycthirc 
hiên cã näm 

Uc thirc 
hiên nãm N 
so vOi thuc 
hiên näm N- 

1(%) 

B32 Giá trj gOp vn Triu USD 

B4 Von cp mói, tang them và GVMCP Triu USD 

C TInh hInh thu hi GCNDT 

Cl Sduán Dixán 

C2 V6n dang k Triu USD 

D TInh hInh tip nhn 

Dl Sodrántiepnhn Dán 

D2 Vn dang k' cüa các dr an tip nhn Triu USD 

Trong do, d cp GCNDT 

D3 S,duán Di.rán 

D4 Vn dang k Triu USD 

Chu'a cp 

D5 Sédiián Diián 

D6 Vn dãng k' Triu USD 

ChO thIch 

(*) Không áp ding 

B21 và B23 ghi s krçit diu chinh vn (VI dii 1 dir an diu chinh vn 2 ln trong k' báo cáo thI tInh là 2 lirçit) 

43=B 12+B22-B24+B32; Dl =D3+D5; D2=D4+D6 
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Biéu s B!: CAC CHI TIEU KINH TE TONG HJP 

TT Chi tiêu Don v 
Thtrc hiên 

näm N-i 

Näm N 

K hoach 
näm N+1 

K hoach 
näm N+1 so 
vói tthc thu'c 
hiên nàm N 

(%) 
K hoach 

U'&c thtrc 
hiên 

11am 

U'oc thtrc hiên 
näm N SO vói 

thirc hiên nãm 
N-i (%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

1 
Tng san phm trén dja bàn tinh, thành ph tivc 
thuc Trung uang (GRDP theo giá SS 2010) 

Triu dng 

Trong do: 

- Nông, lam nghip, thu san Triu dng 

- Cong nghip và xây dirng Triu dng 

- Djch vi Triu dng 

- Thu san ph.m tri'r trV ctp Triu dng 

2 GRDP (giá hin hành) Triu dng 

Trong dO. 

- Nông, lam nghip, thu san Triu dng 

- Cong nghip và xây dimg Triu dng 

- Djch vi Triu dng 

- Thug san phm trir trg ep Triu dông 

3 GRDP bIrth quân du ngithi Triu dng 

Ca cu Tng giá trj gia tang theo ngành kinh t (giá 
hiên hành) 

- Nông, lam nghip, thu san % 



TT Chi tieu Don vi 
Thuc hiên 

nam N-i 

Näm N 

K hoach 
näm N+1 

Kê hoach 
nãm N+i so 

thuc 
hiên 11am N 

(%) 

Ke hoach 
Uorc thtrc 
hien ca 

nam 

U'ffc thuc hiên 
nam N SO VOl 

thtrc hiên nãm 
N-i (%) 

- Cong nghip va xây d%mg 

% - 

5 

6 

Dichvu 

Tng müc ban lé hang hoá và doanh thu dich vu tiêu 
dung tren da ban 

Tydong 

Kim ngteh xut khu hang hóa trên dja bàn Triu USD 

Trong do: Xué.t khdu djaphwxng (quan lj) Triêu USD 

7 Kim ngach  nhp khu hang hóa trén dja bàn Triu USD 

8 
Thu Ngán sách Nhà nuâc trên dia bàn (khOng bao 

A gom so bo sung tu NSTW) 
Tydong 

Trong do: 

- Thu thud xut, nhp khAu T5 dng 

- Thu ni dja T dng 

Trong dO. 

+ Thu t1r kinh t Trung ucing T dông 

+ Thu quc doanh dja phucing T d&ig 

+ Thu ngoãi quc doanh T dng 

+ Thu tr khu vrc có vtn du tu nuóc ngoài T' d6ng 

Ngãn sách Trung ucing b sung cho ngãn sách dja 
phucmg (hoc diu tit v Ngãn sách Trung ucvng) 

T' y g 
- 

10 Chi ngãn sách dja phung T dng 
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TT CM tiêu Don vi 
Thirc hiên 

näm N-i 

NAm N 

K hoach 
Ham N±1 

K hoach 
näm N+1 so 
voi thc thuc 
hiên nàm N 

(%) 
K hoach 

Uc thtrc 
hiên i 

näm 

Uoc thuc hiên 
nám N so vol 

thrc hiên näm 
N-1(%) 

a)  Chi du ti.r phát trin do dja phuang quàn 1 T dng 

- Vn cn di ngán sách dja phuong T dng 

Trong do: 

+ Du tix t& ngun thu tin sir ding dt T' dng 

+ Thu tü x s kin thit T dng 

- 
H trçi dAu Ui theo các chucmg trInh miic tiêu, chucmg 
trInh mic tiêu quc gia ttr Ngân sách Tnmg uang 

T dng 

- Ngun ngãn sách khác T dng 

b)  Chi thu&ng xuyên Tr dng 

11 Tng vn dAu tu phát trin trên dja bàn Triu dng 

- Trung uong quàn 1 

- Dja phumg quàn 1 

- Vn du tu trtrc tip nuàc ngoài (FDI) 

Ghi chü: N là nm k hoach 
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Biêu s B2: CAC CH! TIEU NONG NGHIP, CONG NGHIP, DICH V1J, XUAT NHAP KHAU 

TT Chitieu Do'nvi 
Thtrc hiên 

nam N-i 

NämN 

K hoach 
näm N+1 

Ke hoach nam 
N+1 so vó'i Lrcrc 
thtrc hiên näm 

N (%) 
K hoach 

TT uocthu'c 
hiên cã 

iäm 

U'oc thirc 
hiçn nam N 
so vó'i thtrc 
hiên näm N- 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

A NONG, LAM NGHIP VA THU SAN 
- 

1 
Tang giá tn san xut 
(Theo giá so sánh 2010) 

Ty dong 

a)  Nông nghip: T dng 
- 

- Trng tr9t 

- Chàn nuôi 

- Djchv%1 

b)  Lam nghip: T dng 

c)  ThUy san: T dng 
- 

- Nuôi trng 
- 

- Khai thác 

- Djchvti 

2 
A Nang suat, san hrç'ng m9t so cay trong chu 

yu trên dia bàn 

a) Lüa Ca näm: 

- Näng sut T'ha 

- San lixcing T 



TT Chi tiêu Don vi 
Thtrc hiên 

näm N-i 

NAm N 

Ké hoach 
näm N+1 

K hoach 11am 
N+1 so voi trcrc 
thLrc hiên näm 

N(%) 
K hoach 

Ifórc thtrc 
hiên 

nàm 

U'(rc thu'c 
hiên näm N 
sovóithuc 
hiên näm N- 

b)  Ngô: 

- Nang suit TIha 

- Sànkrçmg Tn 

c)  Môt s6 cay lâu nm: 

+ Cay chè: Din tich Ha 

San hiçing ché Tn 

+ Cay an qua lâu näm: Din tIch Ha 

Trong do: 

Cay dira Din tIch Ha 

Sànluçmg Tn 

3 San phâm chän nuôi chü yu 

- Thjt hoi các loai Tn 

Trongdó: Thjtlo'n Tôn 

4 Lam nghip 

- Din tIch thng trng mOi tp trung Ha 

- Tflchephurfrng % 

5 Thüy san Tn 

- S hrçing khai thác Tn 

- San luqng nuOi trng Tn 
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TT CM tiêu Don vi 
Thirchiên 

nãm N-i 

Näm N 

Kho3ch 
näm N+1 

K hoach nàm 
N+lsovóiu*c 
thtrc hiên nàm 

N (%) 
K hoach 

U(ic thirc 
hiên c 

11am 

Uocthirc 
hiên nãm N 
so vói thic 
hiên näm N- 

6 Phát trin nông thôn 

- T 1 dan sé, nông thôn duqc si.'r diing nrn9c 
hçip v sinh 

% 

- S tiêu chI nông thôn mOi bInh quãn dat 
duçic bInh quânlxA 

Tiêu chI 

- S xâ dat  chun nông thôn mâi xà 

- T 1 s xâ dat  chun nông thôn mOi % 

B CONG NGHIP 

1 
Giá tn san xut cong nghip theo giá so 
sánhnäm2010 

Tdng 

2 Mt s san phâm chü yu: 

- Thép can xây drng Nghmn Mn 

- B phn cüa c.n cu, cu tritc; dm cu thép 

- Xi mäng + clanke 

- Phãn lan nung chây+NPK NghIn tAn 

- Lp rap ô to ChiAc 

- Dién san xuât Triêu Kw.h 

- May mc (Qun ao) Nghin s.p. 

- Giy vái Ngh'In dôi 

- Phán dam Nghmn tAn 
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TT Chi tiêu 
Thuc hiên 

nam N-i 

NämN 

K hoach 
näm N+1 

Ke hoach nam 
N+1 so vói irn'c 
thuc hiên 11am 

N (%) 
K hoach 

Urc thuc 
hiên 

U'rc thuc 
hiçn nam N 
sovo'ithtrc 
hien nam N- 

- KInh ni 

- Ltp rap can gt nuâc ô to Triu sp 

- Camera Triu sp 

- Linh kiên diên t1r Triëu sp 

- Thanh phôi nhôm hçrp kim NghIn tAn 

- Sth Tan 

C DICHVU 

- Tng mirc ban lé hang hoá và doanh thu dich 
vi tieu dung (gia hiçn hanh) 

Ty dong 

Trong do: 

+ Ban lé hang hoá Tr dng 

+ Djch vi liru trñ, an ung T' dng 

+ Djch vi khác T' dông 

D XUAT NHiP KHAU 

1 Giá tn xut khu Triêu USD 

Mt hang xut khu chü yu: 

- Hang thêu ren Triu USD 

- San phm cói 

- Rau, cii, hoa qua dóng hp 
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TT Chi tiêu Don vi 
ThLrc hiên 

nàm N-i 

NàmN 

K hoach 
nám N+1 

Ke hoach nam 
N+1 so voi Lro'c 
thu'c hiên nàm K hoach 

Uoc thu'c 
hiên 

nam 

U'oc thuc 
hiên näm N 
sovóithu'c 
hiên näm N- 

- Các san phm tir nhira 'I  

- Phôi nhôm 

- Sçi 

- Do chai tré em 

- San phm may mc 

- Ximang + Clanke 

- Camera và linh kién then tü, linh kiên then 
thoai 

- 

- Giày dép — 

2 Giá trj nhâp khu Triu USD 

Mt hang nhp khu chü yu: 

- Vãimaymc TriuUSD -- 

- Phii 1iu may và da giày 

- May móc, thit bj, phii thng khác 

- Linh kiên diên tü 

Ghi chü: N là näm k hoach 
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Biêu so B3: CAC CHI TIEU XA HQI 

TT Chi tieu Don vi 
ThLrc 
hiçn 

nam N-i 

Näm N 

Kehoach 
nam N+1 

K hoach 
nãmN+lso 
vói iroc thuc 
hiên näm N 

(/o) 
ho3ch 

u o'c thtrc 
hienca 

L)YcIIIIrcII1en 
nam so voi 

thwc hiên 11am 
N-1(%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

I DANSO 

- Dan s trung binh Nguôi 

Trong dó. Dan s nông thôn Ngwôi 

Dan s là dan tóc thiu s Ngwcri 

- Tui th9 trung bInh Tui 

- Ty so gun tmh cua tre em mm sinh 
S be trail 
100 be gal 

II LAO DQNG vA VIC LAM 

- Tng s6 lao dng dang lam vic Nguôi 

- Sé lao dông di lam viêc i nuâc ngoài 
theo hçxp dong 

Ngh.ngucn 

- T l lao dng qua dào tao % 

GIAM NGHEO 
(theo chun nghèo tip cn da chiu) 

- T6ng s hO cüa toãn tinlilthành ph Ho 

- Shnghèo HO 

- Tr 1 h nghèo % 

- S hO thiu dói trong nàm Ho 



TT Chi tiêu Don vj 
Thu'c 
hin 

11am N-i 

Nàm N 

Ké hoach 
näm 

Kê hoach 
nàmN+lso 
vol troc thic 
hiên näm N 

(%) 

K 
hoach 

U'oc thirc 
hiên cã 

11am 

U'&c thuc hiên 
nãm Nso vi 

thtrc hiên nAm 
N-i (%) 

- Mcgiã1hnghèo % 

- S h cn ngheo 

- T 1 h cn nghèo % 

- Shthoátnghèo H 

- S h tái nghêo H 

CUNG CAP CAC DICH VU C sO 
HA TANG THIET YEU 

- Tng s xA cüa toãn tinhlthành pM Xã 

Trong do: 

+ S xâ däc biét khó khan (theo tiêu 
chun cüa Chrnimg trInh 135) 

Xä 

+ S xa biên gith (nu co) 

+ S xa bäi ngang (nu co) 

+ S xã có duông ô to dn trung tam Xã 

+ T' 1 xã có dung 0 to dn trung tam % 

+ So xã có tram  y Xã 

+T1êxâcótrmyté % 

+ S xä phu&ng có nhà van hoá, thu vin XA, phuông 

+Sxacobuudienvnhoaxa xa 
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TT Chi tiêu Don v! 
Thtrc 
hiçn 

nam N-i 

Näm N 

Ke hoach 
nãm 

Kê hoach 
nämN+lso 

V iro'c thtrc 
hien nam N 

(%) 

K 
hoach 

° thijt 
hiçn ca 

nam 

oc time iiien 
nãm Nso V 

thtrc hién näm 
N-i (%) 

+T1éxãcóbimdjénvnhoáxä 

+ S xa cO ch xã, lien xã xã 

+T1éxãcóchGxA,liênxã 

- S h duçic sü dung din Ht 

- T 1 h dixçic sr diing din % 

- 
Se1 h nông thôn dixçc sü diing rnrâc hçip 
vêsinh 

Ho 

- T 1 h khu vrc nông thôn duçic sü ding 
nuoc hop vç srnh 
T 1 h khu virc  thành thj dugc sü diing 
nuâc sach 

0/ 

— 
V YTE-XAHOI 

- T' 1 dan se1 tham gia bão him y t % 

- se1 nguii tham gia báo him xä hôi bt 
bu9c 

Ngh. ngrnyi 

- Se1 giithng bênh/l van dan (khong tInh 
givang trm y te xa) 

Gnrcing 

- S6 bác s5/1 van dan Bác s5 

- T' 1 trtm y t xã, phu?mg, thj trãn có 
bac sy lam viec 

- T' 1 xä dat  tiêu chi que1c gia v y t % 

- T suit tü vong tré em drcii 1 tue1i %o 
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TT CM tiêu Don v 
Thu'c 
hin 

näm N-i 

Näm N 

K hoach 
näm 

K hoach 
nãm N+1 so 
vói ithc thtrc 
hiên näm N 

(%) 
hoach 

Uc thuc 
hiên cã 

nam 

Uc thu'c hiên 
näm Nso vi 

thtrc hiên näm 
N-i (%) 

- T' 1 tü vong cüa tré em duâi 5 tui %o 

- 
T 1 tré em duài 5 tui suy dinh duông 
(can nng theo tui) 

% 

- 
S xã, phu?mg, th trn dt tiêu chun 
phü hçip vâi tré em 

xA, phung 

- 
T 1 xã, phrning, thj trn dtt tiêu chun 
xã, phirng phü hçTp vth tré em 

% 

Ghi chü: N là näm k hoach 
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Biu s B4: CAC CHI TIEU MO! TRUNG VA PHAT TRIEN BEN VUNG 

TT CM tiêu Do'n vi 
Thurc hiên 

nãm N-i 

Näm N 

K hoach 
näm N+1 

K hoach 
nAm N+l so 
vi roc thtrc 
hién näm N 

(%) 
K hoach 

U'ó'c thtrc 
hiên cã nàm 

Uoc thtrc hiên 
nàm N so vol 

thuc Men 11am 
N-1(%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

1 T lé cht thai r.n a do thj duçic thu gom % 

2 
So c sâ gay ô nhim mOi tnthng 
nghiêm trQng duçic xu 1 (*) cci sâ 

S khu cong nghip, khu ch xut dang 
hot dng 

4 
S khu cong nghip, khu ch xut dang 
hot dng có h thng xu 1 nuàc thai 
tp trung dt tiêu chun môi trinmg 

Khu 

5 
T' lé khu cong nghip, khu ch xut 
dang hot dng có h thng xü 1 nuâc 
thai tp trung dt tiêu chun môi tnx&ng 

% 

Ghi chá: (*) Giai doan 2011-2015 thwc hin theo Quyét dinh so' 64/2003/QD-TTg, giai doan 2016-2020 thu-c hin theo Quyt djnh so' 
1788/QD-TTg ngày 01/10/2013 cia Thi twóizg ChInhphà. 

N là nãm ké' hoqch. 



Biu s B5: CAC CHi TIEU PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VA KINH TE TAP THE 

TT CM tiêu Don vi 
Thrc 
hiên 

nàm N-i 

Nàm N 

K hoach 
nãm N+1 

K hoach 
näm N+1 so 

vó'i iróc 
thwc hiên 

nãm N (%) 

Kê hoach 
U(c thirc 
hiên cã 

näm 

U'crc thu'c 
hiên näm N 
sovóithirc 

hiên näm N-i 
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

A PHAT TRIEN DOANH NGHIEP 

I Doanh nghip 100% v6n nhà ntroc (DNNN) 

1 S lixçmg doanh nghip Doanh nghip 

2 T6ng vn chü sâ hthi ti doanh nghip Triu dèng 

3 Np ngân sách nhà nuâc Triu dng 

4 HInh thüc sp xp doanh nghip 

- S doanh nghiêp gii nguyen 100% vn nhà 
ntthc 

Doanh nghip 

- S{ doanh nghip thttc hin cphn hóa Doanh nghip 

- S doanh nghiêp sp xep theo hInh thtc khác 
(ban, hçip nhá't, sap nháp, ...) 

Doanh nghip 

II Doanh nghip ngoài nhà nir&c 

1 
S6 doanh nghip dang hot dng (luy k dn kS' 
báo cáo) 

Doanh nghip 

Trong dó. Sá doanh nghiêp có phn vn cüa nhà 
nuóv 

2 
S doanh nghip tu nhán trong nuâc däng k 
thãnh 1pmài 

Doanh nghip 



TT CM tiêu Don vi 
Thirc 
hiên 

11am N-i 

Näm N 

Kê hoach 
näm N+l 

K hoach 
nàm N+i so 

vó tthc 
thuc hiên 
nàm N (%) 

Kê hoach 
U(c thirc 
hiên cã 

11am 

U'oc thirc 
hiên 11am N 
sovóithirc 

hiên nám N-i 
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

Tng s vn dãng k cüa doanh nghip tu nhân 
trong nuàc 

Triu dng 

Trong do: Tang vn nhà ntthc du tw tai doanh 
nghiep có phcn vn cia nhà ntthc 

Triu dng 

4 S doanh nghip giãi th& ngfrng hott dng Doanh nghip 

5 Tng s lao dng trong doanh nghip Nguôi 

6 Thu nhtp bInh quân ngu&i lao dng Triu dng 

7 Tng dóng gop ngãn sách nhà nuâc Triu dng 

8 
Tng ngãn sách nhã nuâc h trçi doanh nghip 
nhö và vra 

Triêu dng 

B PHAT TRIEN KINH TE TAP THE 

I Hçrptácxä 

1 Tng s hçip tác xã Hçp tác xà 

Trong do: 

- S hçip tác xA thãnh 1p mài Hçp tác xä 

- S hçp tác xâ giãi th Hçp tác xã 

2 Tng s thành viên hçip tác xã Ngui 

3 Tng sS lao dng trong hçp tác xä Ngithi 
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TT Chi tiêu Don vi 
Thirc 
hiên 

näm N-i 

Nãm N 

Kê hoach 
näm N+i 

Kê hoach 
näm N+1 so 

vó'i trrc 

thirc hiên 
nâm N (%) 

Kê hoach 
U(c thiyc 

hiên Ca 
näm 

hoc thuc 
hiên nãm N 
sovóithirc 

hiên nám N-i 
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

Trong dó. S lao dóng là thành viên hcrp tác xã Ngiièi 

4 Tng doanh thu cüa hçip tác xà Triu dng 

Trong do: doanh thu cia .1/TX tft thành viên Triêu dng 

5 Thu nhp bInh quãn nguñ lao dng hçip tác xà Triu dng 

II T hqp tic 

1 Tng s t hçp tác T hçip tác 

Trong dO: S t hçTp tác dang k chi'rng thirc T hçip tác 

2 Tng s thành viên th hçirp tác Thãnh vien 

Ghi chili: N là näm k hoach 

3/3 



Biu s B6: DAU TIX NIXOC NGOAI 

TT CM tiêu Don vj 
Thirc hiên 

námN-1 

NämN 

K hoach 
nãmN+1 

K hoach 
nãmN+lso 
vói u&c thirc 
hiên näm N 

(%) 
K hoach 

U(rcthurc 
hiên cã näm 

Urcthtrc 
hiên näm N 
so vó'i thirc 
hiên 11am N- 

1(%) 
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9=8/6 

A Tlnh hInh thu'c Men 

Al Vn du tu thiic hiên Triêu USD 

A2 Trong do, ti- nwác ngoài Triéu USD 

A3 Doanh thu Triêu USD 

A4 S lao dng Ngui 

A5 Np ngân sách Triu USD 

B Tlnh hInh cp GCNDT 

B! Cpmôi 

Bil Sduán Duán 

B12 Vn dAu tu dang k mOi Triu USD 

B2 Diu chinh vn 

B2 1 S luçit dir an diu chinh tAng vn krt dir An 

B22 Vn d&u ttr diu chinh tAng Triu USD 

B23 S hxçt dr An diu chinh giAm von krqt dir An 

B24 Vn du Ur diu chinh giAm Triu USD 

B3 Gop vn, mua cô phân 

B3 1 S 1uçt gop van, mua c phn krçrt dir an 





TT Chi tieu Don vi 
Thirc hien 

nam N-i 

NämN 

Ke hoach 
nam N+1 

K hoach 
nämN+lso 
vol inyc thuc 
hien nam N 

(%) 
Ke hoach 

Uoc thtrc 
hien ca nam 

U6'cthtrc 
hiên näm N 
so voi thirc 
hiçn nam N- 

1(%) 

B32 Giá tn gop vn Triu USD 

B4 Vin cp mói, tang them và GVMCP Triu USD 

C Tlnh hInh thu hM GCNDT 

Cl Sdirán Dirán 

C2 Vtn dang k,2 Triêu USD 

D TInh hInh tip nhãn 

Dl S dij an tip nhn Du an 

D2 Vn dãng k cüa các d an tip nhn Triu USD 

- Trong do, da cap GCNDT 

D3 Sduán DLrán 

D4 Vn dAng k Triu USD 

Chira cp 

D5 Sduán Dixán 

D6 Vn dang k Triu USD 

Chü thIch 

(*) Không áp diing 

B21 va B23 ghi s hxçnt diu chinh vn (vI dii I dir an diu chinh vn 2 1n trong k' báo cáo thI tInh là 2 hrqt) 

43=B12+B22-B24+B32; D1D3+D5; D2=D4+D6 
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