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Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc 

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

năm 2020;  

Thực hiện Công văn số 1066/KHĐT-THQH ngày 06/6/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020; Công văn số 1895/STC-QLNS ngày 

03/6/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa 

phương năm 2019, 

Để triển khai thực hiện công tác xây dựng Kế hoạch năm 2020 của huyện 

bảo đảm tiến độ, chất lượng; kế hoạch đề ra sát thực tế, có hiệu quả, phù hợp với 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; góp phần thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 

2020. UBND huyện Mộc Châu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ 

thể như sau: 

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động tối đa và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển ổn định kinh tế - xã hội. Tăng 

cường đầu tư cho phát triển du lịch, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển 

nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Tập trung xây dựng nông thôn mới; đổi 

mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và bảo vệ môi trường. 

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững 

chắc hơn cho những năm tiếp theo. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2020 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế một cách hợp lý, bền vững. Tập trung triển khai thực hiện hoàn 
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thành một số dự án điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch trên địa bàn huyện; 

tiếp tục rà soát các điểm quy hoạch đô thị không còn phù hợp để điều chỉnh cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý 

quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện. 

1.2. Chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho nhà đầu tư thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện như 

dự án: “Tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu”; “Tuyến đường đại lộ nội 

thị du lịch Mộc Châu”, “Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp 

rừng thông bản Áng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”; “Khu du lịch sinh thái, 

tâm linh Ngũ động, bản Ôn”; “Tổ hợp khách sạn, nhà ở và chợ du lịch Mộc 

Châu”... 

1.3. Phối hợp triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia 

Mộc Châu theo Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất cơ chế, 

chính sách đặc thù đầu tư vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 

1.4. Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của các 

ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế 

a) Phát triển nông nghiệp, nông thôn 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 

899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ gắn với xây dựng nông 

thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ và xúc tiến thương mại, 

xuất khẩu nông sản trên địa bàn huyên theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 

03/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La và Kết luận số 1148-KL/HU ngày 07/4/2019 

của Ban Thường vụ huyện ủy. 

- Tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác chuyển đổi diện tích trồng cây lương 

thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả theo chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

tại Thông báo số 120/TB-TU ngày 30/11/2015, Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 

13/7/2016 của UBND huyện về chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực trên đất 

dốc sang trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện đến năm 2020. Triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kết luận số 980-KL/HU ngày 23/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

tăng cường lãnh đạo phát triển cây ăn quả đối với các xã vùng cao, biên giới: Chiềng 

Hắc, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa.  

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy:  

Kết luận số 125-KL/HU ngày 04/3/2016 về khắc phục những khó khăn, duy trì 

sự phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chè Mộc Châu; Kết luận số 

126-KL/HU ngày 07/3/2016 về duy trì sự phát triển của ngành chăn nuôi bò sữa 

huyện Mộc Châu. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo số 120-TB/TU ngày 30/11/2015 

của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chủ trương trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân 

dịp tết trồng cây hàng năm, trong đó tập trung trồng cây dọc các tuyến đường, phố, 

khuân viên các cơ quan, đơn vị; trồng cây Anh đào phục vụ phát triển du lịch. 
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- Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ nhân dân trồng mới cây chanh leo theo 

Thông báo số 266-TB/HU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về chủ 

trương phát triển cây chanh leo trên địa bàn huyện Mộc Châu.  

- Đẩy mạnh trồng ngô ủ ướp, làm thức ăn cho gia súc gắn với thực hiện tốt 

quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 55/QĐ-

UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh, Kết luận số 126/KL-HU ngày 07/3/2016 

của Ban Thường vụ huyện ủy.  

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ sông Đà 

theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh, trong đó tập 

trung triển khai có hiệu quả Kết luận số 608-KL/HU ngày 01/11/2017 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về tăng cường phát triển chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ 

thủy điện Hòa Bình thuộc địa bàn xã Quy Hướng. 

- Tập trung thực hiện công tác phát triển kinh tế tập thể gắn với chuỗi liên 

kết tiêu thụ nông sản an toàn; tập trung xây dựng dự án cánh đồng chè lớn. 

- Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, 

hợp tác xã, nhà đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện theo 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Củng cố mối liên 

kết “4 nhà” trong sản xuất, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư, liên kết sản xuất, 

chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa. 

- Tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất, bảo quản và chế biến để giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng, tăng 

giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thực hiện có hiệu quả các mô hình hỗ 

trợ phát triển nông nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, bảo quản thuốc bảo 

vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh triển khai 05 bộ nhân diện sản phẩm nông nghiệp đặc trưng 

của huyện (Quả Bơ, quả Mận hậu, quả Hồng giòn, quả Dây tây, Rau an toàn 

Mộc Châu). Tiếp tục củng cố, nâng cao giá trị thương hiệu chè Ô Long, chè 

Shan Tuyết Mộc Châu...  

- Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình 

xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả 

phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung 

lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công 

tác xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 

nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho 

người nông dân.  

b)Phát triển công nghiệp: Tích cực đổi mới công nghệ, khai thác và phát 

huy hiệu quả các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, mở rộng sản xuất, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chế 

biến có lợi thế của huyện gắn với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị 

trường tiêu thụ. Khuyến khích đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất chế biến hàng 

hóa nông sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, xây dựng Cụm tương hỗ nông sản 

chất lượng cao tại Mộc Châu; thu hút đầu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực 



4 

công nghiệp như: Nhà máy may công nghiệp Mộc Châu; Nhà máy sản xuất bao 

bì các sản phẩm nông nghiệp… 

c) Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có tiềm năng, lợi 

thế cạnh tranh. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương 

mại, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối thu mua hàng nông sản; triển 

khai thí điểm mô hình chợ giống cây trồng trên địa bàn huyện; bố trí một số 

điểm bán hàng tại chợ Trung tâm thị trấn Mộc Châu và tại các hội chợ trong 

năm nhằm hỗ trợ phát triển dệt thổ cẩm; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 

thương mại, tìm kiếm thị trường, quảng bá giới thiệu sản phẩm. Tăng cường 

quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam đến các xã trong huyện. 

 Đẩy mạnh công tác huy động, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu 

tư kết cấu hạ tầng du lịch, trọng tâm là đầu tư vào Khu du lịch Quốc gia Mộc 

Châu, trùng tu tôn tạo các điểm di tích lịch sử; phát huy tiềm năng, lợi thế các sản 

phẩm du lịch như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa 

lịch sử, du lịch mạo hiểm…; rà soát, sắp xếp lại các khu, điểm di tích, tham quan 

du lịch trên địa bàn huyện; tiếp tục rà soát, phục dựng các lễ hội văn hóa truyền 

thống phục vụ phát triển du lịch; xây dựng nét đẹp, văn hoá, văn minh của người 

Mộc Châu trong phát triển du lịch.  

1.5.  Đầu tư phát triển:  Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

để phát triển kinh tế - xã hội: Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút 

nhà đầu tư trong, ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, đầu tư 

vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; tập trung phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho các nhà đầu tư lớn đến khảo sát, lập dự án đầu tư trên địa bàn huyện; 

thu hút các nguồn vốn ODA, FDI, vốn của các tổ chức, cá nhân cho đầu tư phát 

triển; tranh thủ nguồn viện trợ từ các tổ chức từ thiện, các tổ chức PCPNN; tiếp tục 

tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

1.6. Ngân sách và tín dụng 

- Tập trung cao cho công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 theo Chỉ thị 

số 10/CT-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Kết luận số 

1125-KL/HU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ huyện ủy, phấn đấu thu ngân 

sách trên địa bàn tăng tối thiểu 10% so với dự toán năm 2019; dự toán thu nội địa 

(không kể thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 15% so với đánh giá ước 

thực hiện năm 2019 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). 

Điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, tập trung bố 

trí sắp xếp thứ tự theo mức độ quan trọng của các nhiệm vụ, ưu tiên bố trí kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. 

- Tập trung rà soát các dự án khai thác quỹ đất để bán đấu giá, phát triển cơ sở 

hạ tầng. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn tín dụng, tạo điều kiện thuận 

lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn cho vay để phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương, đồng thời bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ 

chức tín dụng, giảm nợ xấu.  

- Thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị 
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số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh; chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  

2. Về các vấn đề xã hội 

2.1. An sinh xã hội: Tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp 

nhằm giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo theo Kết luận số 321-KL/HU 

ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 

gắn với giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, 

nhất là lao động nông thôn và sinh viên mới tốt nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chính sách an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội 

(sửa đổi) gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi cho người 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội. 

2.2. Chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 

khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chủ động triển khai công tác y 

tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Triển khai thực 

hiện Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), tiến tới vận động toàn dân tham gia BHYT. 

Quản lý chặt chẽ chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng thuốc, giá thuốc đối 

với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân và bán thuốc tư nhân. Tiếp tục duy trì, 

phát huy việc ứng dụng công nghệ cao trong công tác khám, chữa bệnh. 

2.3. Phát triển giáo dục - đào tạo: Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối 

sống, quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho 

học sinh. Tăng cường liên kết đào tạo, đặc biệt liên kết giữa các cơ sở đào tạo và 

doanh nghiệp, HTX nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đẩy 

mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động vùng tái định cư 

thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Hoà Bình. Tranh thủ các nguồn lực, kêu gọi, 

khuyến khích việc xã hội hóa trong xây dựng trường, lớp học; thu hút đầu tư các 

dự án xây dựng trường Mầm non tư thục theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-

HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh. 

2.4. Khoa học công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công 

nghệ tiên tiến vào trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Khuyến khích 

đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho 

sản phẩm, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường. 

2.5. Văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông: Đẩy mạnh phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; chú 

trọng phát triển hoạt động thể thao. Xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển 

văn hoá gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tăng cường quản lý 

lễ hội, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Đẩy 

mạnh xã hội hoá, đa dạng hoá các nguồn lực cho phát triển văn hoá, thể dục thể 

thao và du lịch; tập trung nâng cấp hệ thống phát thanh tại các xã, thị trấn, đặc 

biệt tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai nâng 

cấp Cổng thông tin điện tử huyện để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, cải 

cách hành chính của huyện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong công tác quản 

lý các di tích, danh thắng trên địa bàn. 
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2.6. Quan tâm chăm sóc và bảo vệ trẻ em, công tác gia đình, bình đẳng 

giới, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, chính sách hỗ trợ, trợ giúp xã hội cho người có công với cách 

mạng, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội… 

2.7. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội phức tạp, các vụ việc vướng mắc, khó 

khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện theo Kết luận số 1082-KL/HU ngày 

14/12/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy; tăng cường công tác tiếp công dân, 

đối thoại với nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân; thực hiện các nội dung kết luận sau thanh tra, sau đối thoại với 

người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06-CT/HU 

ngày 08/9/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tiếp tục thực hiện nếp 

sống văn hóa, văn minh trong lễ tân, tiếp khách, tổ chức liên hoan, sự kiện; xem 

xét trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao Quyết định số 979-

QĐ/HU ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy. 

3. Về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững 

- Sử dụng hợp lý quỹ đất hiện có với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,... 

- Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, nhất là quy hoạch khu dân cư. 

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/HU ngày 26/4/2018 của Ban 

Thường vụ huyện ủy về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và 

tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

của UBND huyện về tăng cường quản lý, sử dụng nguồn nước sinh hoạt và thuốc 

diệt cỏ trên địa bàn. 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế 

xã hội gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sinh 

thái thúc đẩy phát triển du lịch. Triển khai thực hiện tốt quy chế chăn nuôi trong 

khu dân cư. 

4. Về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải 

quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tập trung vào đơn 

giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính. Duy trì, thực hiện tốt hoạt động của 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp huyện và cấp xã gắn với thực hiện một 

cửa liên thông; công khai quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 

trang thông tin điện tử của huyện. Rà soát, sắp xếp lại độ ngũ cán bộ, công chức 

theo tiêu chuẩn, chức danh. 

- Tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc 

biệt trong quản lý đất đai, xây dựng, quản lý vốn và tài sản của nhà nước. Nâng 

cao hiệu quả giải quyết khiếu tại, tố cáo. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ, 

việc vi phạm. 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Kế 

hoạch số 136-KH/TU ngày 05/5/2015; tăng cường công tác đối thoại với nhân 
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dân theo nội dung Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

5. Về bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại 

- Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 

nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với mọi tình 

huống xảy ra. Tăng cường chỉ đạo trực tiếp toàn diện công tác phòng chống tệ 

nạn; thực hiện tốt công tác đưa người nghiện đi cai; công tác quản lý người 

nghiên sau cai... 

- Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia chuyển hóa địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT” và cuộc vận động toàn dân tham gia thu hồi 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với các huyện bạn của tỉnh Hủa Phăn, 

Luông Pha Băng (Lào) và các tổ chức phi chính phủ. 

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

1. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 nhằm góp phần thực hiện hoàn 

thành các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trên địa bàn huyện. 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa các 

mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư phát triển trong dự toán 

chi chi ngân sách giai đoạn 2016 - 2020; khả năng cân đối các nguồn vốn khác. 

- Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; trong đó rà soát, điều chỉnh bổ sung 

danh mục các công trình, dự án thật sự cấp bách của địa phương (gồm: các dự 

án đầu tư để phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai; các dự án đầu tư để 

đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới, dự án đầu tư để phục vụ các nhu cầu thiết 

yếu của nhân dân theo kiến nghị của cử tri...). 

- Kế hoạch đầu tư 2020 được xây dựng trên cơ sở cơ cấu lại đầu tư từ ngân 

sách nhà nước theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả 

đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Đầu tư ngân sách của nhà nước cho các công trình, dự án đã được bố trí 

vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ (còn thiếu vốn), đang triển khai trong 

kế hoạch hàng năm để đảm bảo hoàn thành dứt điểm. Chỉ bố trí vốn khởi công 

mới các dự án thật sự cấp bách, cấp thiết. Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách 

nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo Luật Ngân sách 

nhà nước, Luật Đầu tư công. 

2. Các nhiệm vụ chủ yếu 

- Các Ban quản lý dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức đánh 

giá tình hình đầu tư từ ngân sách nhà nước trong năm 2020; những tồn tại và 

những khó khăn trong việc lập và thực hiện Kế hoạch đầu tư theo cơ chế mới; 

giữa yêu cầu quản lý tập trung thống nhất và tạo sự chủ động của các cấp, các 

ngành và cơ sở. 

- Xây dựng danh mục và bố trí vốn cho các dự án cụ thể: Căn cứ mục tiêu, 

định hướng và khả năng cân đối vốn đầu tư các Ban quản lý dự án, các chủ đầu 

tư tiến hành rà soát lại toàn bộ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực theo dõi, 
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quản lý, xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2020 chi tiết đến danh mục và mức vốn 

cho từng dự án cụ thể theo nguyên tắc tập trung, không dàn trải theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. Đối với các dự án chuyển tiếp cần rà soát lại phạm vi, quy mô 

đầu tư đảm bảo phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. 

- Việc bố trí vốn, UBND huyện sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Bố 

trí vốn hoàn trả các khoản vay, vốn ứng trước kế hoạch đến hạn; bố trí vốn thanh 

toán nợ của các dự án hoàn thành từ năm 2019 trở về trước; nợ khối lượng hoàn 

thành của các dự án tạm dừng, giãn tiến độ sang năm 2020; các dự án dự kiến 

hoàn thành trong năm 2020; các dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2020 (theo 

tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện giai 

đoạn 2016-2020); các dự án trọng điểm hoàn thành sau năm 2020; Chỉ bố trí vốn 

khởi công các dự án mới thực sự cấp thiết khi đảm bảo khả năng cân đối vốn. 

- Các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư năm 2020 phải nằm trong 

quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của huyện đã 

được duyệt, thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước, các bước lập, thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án và thẩm định nguồn vốn theo 

đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. 

 - Kế hoạch năm 2020 chỉ bố trí vốn cho khởi công mới các dự án thật sự cấp 

bách và các dự án trọng điểm đã có đủ thủ tục đầu tư theo quy định; việc bố trí 

vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành trong 3 năm (bố trí vốn năm 2020 tối 

thiểu bằng 35% so với tổng mức đầu tư của dự án). 

- Đối với các dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư do UBND huyện quản lý, 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện (gồm nguồn vốn cân đối 

bổ sung và nguồn thu cấp quyền sử dụng đất được phân cấp quản lý; nguồn vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và các 

nguồn vốn đầu tư khác do huyện quản lý), có tổng mức đầu tư không vượt quá 

tổng mức vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền thông báo, giao Phòng Tài chính 

- Kế hoạch huyện chủ trì thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo 

quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

IV NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020: Phải được xây dựng theo 

hướng tích cực trên cơ sở sát thực tế phát sinh, tính đúng, tính đủ các chính 

sách, chế độ hiện hành, những chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành 

năm 2020. Phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu 

cho ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh các biện pháp tăng cường quản lý thu, 

chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Dự toán thu nội địa 

(không kể thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân tối thiểu 12 - 14% so với đánh 

giá ước thực hiện năm 2019 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi 

chính sách). 

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước 

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được xây dựng trên cơ sở các  

quy định của pháp luật về chế độ, chính sách chi hiện hành theo nguyên tắc triệt 



9 

để tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, đảm bảo kinh phú phục vụ các nhiệm vụ 

chính trị, các chương trình, dự án, đề án quan trọng cần phải đẩy nhanh tiến độ 

triển khai trong năm, ưu tiên bố trí ngân sách cho vùng khó khăn, vùng biên 

giới, hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn, chính sách phòng chống ma tuý, chính 

sách bảo vệ môi trường, hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị quyết HĐND tỉnh. 

Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị dự toán lập dự toán chi thường xuyên đúng tính 

chất nguồn kinh phí, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị 

đắt tiền. Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định 

về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy 

định. Hạn chế tối đa về số lượng và qui mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, 

tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác 

trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán 

chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2019. Việc xây 

dựng dự toán chi ngân sách năm 2020 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể 

được thực hiện như sau: 

- Đối với chi sự nghiệp kinh tế:  

+ Dự toán chi sự nghiệp kinh tế xây dựng căn cứ khối lượng nhiệm vụ 

được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định. Tập 

trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngư, khuyến công, nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,..., góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh việc áp dụng quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao 

nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN theo quy định của 

UBND tỉnh. 

+ Các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, thuỷ sản thực hiện 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết nghị trên cơ sở về Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

+ Chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành như: Chính 

sách thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu; kinh 

phí thực hiện các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch tạo quỹ đất sạch để tổ chức bán 

đấu giá đất; kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông 

nghiệp; kinh phí thực hiện các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn 

Vietgap... 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thuyết minh cơ sở xây 

dựng dự toán chi thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập; chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục; chính sách ưu đãi đối với nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn,... 

- Chi quản lý hành chính, thuyết minh rõ các nội dung sau: 

+ Số biên chế năm 2020 (số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2019 - 

số biên chế tinh giản trong năm 2019 + số bổ sung trong năm 2019 nếu có), 

trong đó số biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa 

tuyển theo chỉ tiêu được duyệt (nếu có). 

+ Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 
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đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương, 

phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán, 

được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và 

các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn); (ii) Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được 

duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ. 

+ Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp 

lý, nội dung chi, mức chi,...) năm 2020 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

- Bố trí nguồn ngân sách thực hiện cải cách tiền lương: Năm 2020, tiếp tục 

thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở 

tăng thêm theo quy định, gồm: 

+ Nguồn cải cách tiền lương các năm trước còn dư chuyển sang năm 2020 

(nếu có). 

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 

lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ). 

  + Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện trích tối thiểu 

40% nguồn thu được để lại theo quy định (riêng đối với đơn vị sự nghiệp y tế 

trích tối thiểu 35% sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền….). 

+ 50% số tăng thu ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 2019; 50% tăng 

thu ngân sách năm 2019 so với dự toán năm 2019 HĐND huyện giao (trừ tiền sử 

dụng đất, các khoản thu đã cân đối cho chi đầu tư theo chế độ). 

- Dự phòng ngân sách: Bố trí dự phòng ngân sách ở mức không thấp hơn 

dự toán tỉnh giao để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch 

bệnh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh theo quy định 

Luật NSNN 2015. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự 

toán ngân sách huyện năm 2020. Dự kiến phương án phân bổ vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn bổ sung có mục tiêu năm 2020 từ 

ngân sách cấp trên. 

- Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư về dự thảo 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020 nhằm tạo sự đồng thuận cao. 

- Tham mưu đăng ký làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về 

thẩm tra kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Báo cáo đề xuất với UBND huyện (qua phòng Nội vụ) xử lý trách nhiệm 

của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không xây dựng, chậm gửi kế hoạch, dự 
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toán, không đảm bảo tiến độ, không đảm bảo chất lượng. 

2. Chi cục Thống kê huyện: Có trách nhiệm cung cấp thông tin thống kê 

kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã năm 2018 và 

dự ước kết quả thực hiện năm 2019 (6 tháng, 9 tháng, cả năm) gửi Phòng Tài 

chính - Kế hoạch để tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm 2020. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ vào chức năng, 

nhiệm vụ và yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 chủ động xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2020 của ngành mình, cấp mình trên cơ sở tính toán các 

nguồn lực có thể khai thác được; xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và đề 

xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế 

độ, chính sách hiện hành làm căn cứ tính toán kế hoạch và dự toán ngân sách gửi 

về Phòng Tài chính - Kế hoạch (gửi kèm mềm theo địa chỉ hộp thư điện tử: 

tckh.mocchau@sonla.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

4. Các cơ quan, đơn vị có chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình dự án lớn khác tổ chức đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự 

án trong năm 2019, trong đó chú trọng tới đánh giá tình hình tổ chức thực hiện, 

kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, nguồn lực bố trí để 

thực hiện và hiệu quả của các chương trình, dự án. Chủ động làm việc với các 

sở, ngành chủ quản dự kiến nhiệm vụ, kinh phí thực hiện chương trình năm 

2020 và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 20/6/2019. 

5. Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán 

ngân sách năm 2020 đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ hoàn thành. 

6. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị không xây dựng kế hoạch, chậm gửi kế hoạch, 

không đảm bảo tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng. 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách bước 1 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 

của cơ quan, đơn vị mình gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 

20/6/2019. 

- Chậm nhất ngày 25/6/2019, Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2020 báo cáo Ban Thường vụ huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện 

xem xét cho chủ trương để hoàn thiện gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính theo quy định. 

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách bước 2 

- Từ tháng 7 đến tháng 11 các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thường xuyên cập nhật thông tin, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch và dự 

toán của ngành, đơn vị mình gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp (số liệu 6 

tháng và 9 tháng đầu năm). 
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- Trong tháng 8, 9/2019, Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền cho Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân 

sách năm 2020. 

- Trước ngày 30/8/2019, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập 

nhật lại số liệu kế hoạch, dự toán ước đến hết tháng 9/2019, đồng thời dự ước cả 

năm và chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp 

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

- Trong tháng 10/2019, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

cập nhật số liệu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kế hoạch và dự toán gửi Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính. 

3. Hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách trình kỳ họp cuối năm phê chuẩn 

- Trước ngày 15/12/2019, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp 

tục cập nhật số liệu đến hết tháng 11/2019, ước khả năng thực hiện kế hoạch 

năm 2019 và hoàn chỉnh kế hoạch dự toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn 

thiện trình kỳ họp cuối năm của HĐND huyện làm cơ sở trình UBND tỉnh phê 

duyệt để tổ chức thực hiện. 

- Trước ngày 25/12/2019, UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

- Trước ngày 31/12/2019, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện kế hoạch và 

dự toán ngân sách trình kỳ họp cuối năm HĐND cùng cấp thông qua, đồng thời 

quyết định phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách cho từng đơn vị trực thuộc 

trên cơ sở nhiệm vụ và dự toán đã được UBND huyện giao. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch 

đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đảm bảo về thời gian và 

chất lượng./. 
 

Nơi nhận: 
- TT huyện uỷ - HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH 135 bản. 
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