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HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số:           /SKHĐT-TH  

ngày 12 tháng 7  năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)  

 

 

Hướng dẫn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
1
, ước thực 

hiện cả năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC 

THỰC HIỆN CẢ NĂM 2019 

1. Về tăng trưởng kinh tế 

 Kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch chuyển cơ cấu kinh 

tế và kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng trong 6 

tháng đầu năm, trong đó đánh giá rõ các nhân tố tác động, ảnh hưởng, so sánh với 

kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

2. Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát 

a) Về giá cả, lạm phát: Kết quả thực hiện chỉ tiêu chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI), lạm phát cơ bản trong 6 tháng đầu năm, trong đó đánh giá rõ các nhân tố 

tác động, ảnh hưởng làm CPI tăng/giảm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ 

năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

b) Về thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng 

- Kết quả triển khai thực hiện các biện pháp điều hành của Chính phủ và 

chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách tiền tệ. 

- Kết quả triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn; cho vay xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công 

nghiệp hỗ trợ, phát triển sản phẩm chủ lực, khởi sự doanh nghiệp,... 

- Tổng vốn huy động, tổng dư nợ (ngắn hạn, trung và dài hạn); tình hình 

nợ xấu. 

c) Về thu, chi ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách (chi tiết các khoản thu); chi ngân sách (chi đầu tư phát triển, 

chi thường xuyên); công tác quản lý thu, chống thất thu; thu hồi nợ đọng thuế; 

nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019. 

d) Về đầu tư phát triển:  

- Kết quả thực hiện tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu 

năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực 

hiện cả năm 2019. 

                                           
(1)

 Trong đó cập nhật kết quả đánh giá ước thực hiện kết quả của 7 tháng theo từng ngành, lĩnh vực (nếu có). 
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- Tình hình thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách 

nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2019 được kéo dài sang năm 2020 
(kể cả nguồn vốn bổ sung trong năm 2019). 

- Kết quả huy động và thực hiện vốn đầu tư từ nước ngoài (bao gồm vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI) và tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước 

ngoài trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước 

và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

đ) Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kết quả thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ cấu các mặt hàng xuất, nhập 

khẩu chính, cân đối thương mại trong 6 tháng đầu năm, trong đó đánh giá rõ các 

nhân tố tác động, ảnh hưởng, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và 

dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

2. Về thực hiện các đột phá chiến lược 

a) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng 

tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính. 

b) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, 

tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết 

chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công 

nghệ. 

c) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 

3. Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

3.1. Đánh giá chung kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành 

thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm, 

so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả 

năm 2019. 

3.2. Cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà 

nước và các tổ chức tín dụng 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành đã thực hiện nhằm mục 

tiêu đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ba trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, 

doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm, so sánh 

với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 

2019. 

3.3. Về tình hình sản xuất, kinh doanh và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực 

kinh tế chủ yếu 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm mục tiêu thúc đẩy 

tăng trưởng và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và tình hình sản xuất trong từng 
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ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ 

năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019, trong đó: 

a) Về sản xuất nông nghiệp 

- Tình hình sản xuất và thu hoạch vụ đông xuân 2018-2019; công tác 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng khu vực; sản xuất vụ mùa 2019; 

kết quả thực hiện các chủ trương phát triển một số cây trồng (cao su, cà phê, 

rau, hoa xứ lạnh; sâm Ngọc Linh và một số dược liệu quý; trồng rừng...); tình 

hình triển khai công tác dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh 

đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dung công nghệ cao; tình hình 

dịch bệnh và công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh lở mồm long 

móng ở gia súc, dịch cúm gia cầm; công tác chống dịch bệnh phát sinh trên cây 

trồng, vật nuôi; tình hình quản lý và bảo vệ rừng; tình trạng phá, đốt rừng làm 

nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép; tình hình thực hiện đề án giao rừng, cho 

thuê rừng; công tác chăm sóc rừng nguyên liệu giấy phục vụ nhà máy bột giấy 

và giấy;... 

- Tình hình chăn nuôi (số lượng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm...; tổng sản 

lượng thịt các loại...); tình hình nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững ở các 

lòng hồ thủy điện, thủy lợi; phát triển cà hồi, cá tầm... 

b) Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp; kết quả sản xuất 

một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tình hình đầu tư, hoạt động của các cơ sở 

chế biến trên địa bàn; đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu 

công nghiệp của tỉnh; việc khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống; 

tình hình đầu tư các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung; đầu tư, 

khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ; khai thác, quản lý khoáng sản; 

số thôn, làng chưa có điện trên địa bàn; tình hình phát triển các sản phẩm công 

nghiệp chủ lực của tỉnh... 

c) Về thương mại - dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng; tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ; tình hình triển khai, khai thác các tuyến, điểm du lịch; 

doanh thu du lịch; số khách du lịch đến địa phương; hoạt động vận tải hàng hóa, 

hành khách... 

3.4. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ cấu lại 

ngân sách nhà nước, khu vực công trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả 

thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

3.5. Hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài 

chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học 

công nghệ 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành thúc đẩy việc hình 

thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị 

trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ 
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trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự 

kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

3.6. Kết quả thực hiện việc lập các quy hoạch theo quy định của pháp luật 

về quy hoạch trong 6 tháng đầu năm, trong đó đánh giá rõ những mặt đạt được, 

chưa đạt được; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

4. Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp 

Đánh giá chung kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhằm cải 

thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, tập thể và một 

số diễn biến về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, triển khai Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả thực 

hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

5. Về phát triển khoa học và công nghệ 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trong 6 tháng đầu năm, so sánh 

với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 

2019. 

6. Về phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải thiện sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội trong 6 tháng đầu năm, 

so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả 

năm 2019, trong đó: 

- Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, giải quyết việc 

làm, giảm nghèo. 

- Về giáo dục và đào tạo. 

- Về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

- Về phát triển văn hóa, thể dục, thể thao. 

- Về phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác tôn giáo, tín ngưỡng và một số 

lĩnh vực xã hội khác. 

7. Về quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống 

thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết 

quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 
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8. Về cải cách hành chính; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây 

dựng Chính phủ điện tử và sắp xếp tổ chức bộ máy; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây 

dựng Chính phủ điện tử và sắp xếp tổ chức bộ máy; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết 

quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

9. Về quốc phòng, an ninh 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (bao 

gồm cả bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ) trong 6 tháng đầu 

năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực 

hiện cả năm 2019. 

10. Về hoạt động ngoại giao, hội nhập 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ ngoại giao, hội nhập trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kết quả 

thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2019. 

11. Về hoạt động thông tin, truyền thông và công tác phối hợp giữa các 

cơ quan Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể 

Kết quả thực hiện các biện pháp chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ thông tin, truyền thông và công tác phối hợp giữa các cơ quan 

Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể trong 6 tháng đầu 

năm, so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước và dự kiến kết quả thực 

hiện cả năm 2019. 

* Đánh giá tổng quát  

Tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân khách quan, 

chủ quan của những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong những tháng 

cuối năm; những khó khăn của địa phương trong việc huy động nguồn lực cho 

đầu tư phát triển và tìm đầu ra cho sản phẩm đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2019. 

II. DỰ BÁO BỐI CẢNH TRONG NƯỚC NĂM 2020 

1. Tình hình trong nước 

2. Tình hình trong tỉnh 

Dự  báo những những thuận lợi, khó khăn khi bước vào kế hoạch năm 

2020. 
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III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

1.2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng khoảng 9% so với năm 

2019. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng khoảng ... % so với bình quân 

năm 2019. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng ... so với năm 2019. 

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng ... 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng ... GDP. 

b) Các chỉ tiêu xã hội 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm ..., riêng các 

huyện nghèo giảm ... theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016-2020. 

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới ... 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng ..., trong đó: tỷ lệ lao động qua đào 

tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo khoảng ... 

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt ... 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt ... 

c) Các chỉ tiêu môi trường 

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt ... 

Tỷ lệ che phủ rừng đạt ... 

2. Dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế 

2.1. Lao động và việc làm 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến đạt khoảng ... triệu người, 

tăng ... so với năm 2019, trong đó lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân 

dự kiến đạt khoảng ... triệu người, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị dự kiến đạt ... 

2.2. Thu, chi ngân sách nhà nước 

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng ... nghìn tỷ đồng, 

tăng khoảng ... so với năm 2019; tổng chi cân đối ngân sách nhà nước dự kiến 
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đạt khoảng ... nghìn tỷ đồng, tăng khoảng ...; bội chi ngân sách nhà nước dự kiến 

khoảng ...nghìn tỷ đồng, bằng khoảng ... GDP. 

2.3. Cân đối vốn đầu tư phát triển 

Dự kiến khả năng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng ... 

nghìn tỷ đồng, tăng khoảng ... so với năm 2019, bằng khoảng ... GDP. 

2.4. Cân đối xuất nhập khẩu 

Xuất khẩu hàng hóa dự kiến đạt khoảng ... triệu USD, tăng khoảng ... so 

với năm 2019; nhập khẩu hàng hóa dự kiến đạt khoảng ..., tăng khoảng ...; nhập 

siêu khoảng ... triệu USD, chiếm ... tổng kim ngạch xuất khẩu. 

2.5. Cân đối về điện 

Dự kiến điện sản xuất và mua khoảng ... tỷ kWh, tăng ... so với năm 2019; 

điện thương phẩm khoảng ... tỷ kWh, tăng ... so với năm 2019. 

3. Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Các sở, ban ngành và địa phương căn cứ đặc thù lĩnh vực quản lý của 

ngành, lĩnh vực và địa phương mình để nghiên cứu, cụ thể hóa các định hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: 

3.1. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng 

bước chuyển mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao. 

3.2. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: 

văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đơi sống vật chất, 

tinh thân của người dân. 

3.3. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. 

3.4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.5. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính. 

3.6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, hội nhập quốc tế góp phân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 

triển. 

3.7. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa 

học công nghệ. 
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