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      Kính gửi: 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố và thị;
- Các công ty TNHH MTV và Trường Đại học, 
  Cao đẳng thuộc UBND tỉnh.

Để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 
năm 2021 theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2022 (dưới đây viết tắt là Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và  
hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 4880/BKHĐT-TH ngày 
26/7/2021 về đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021, dự kiến kế 
hoạch phát triển KTXH năm 2022, số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về việc 
xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 (có gửi kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Công ty 
TNHH MTV, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc UBND tỉnh (dưới đây viết tắt là 
Sở, ngành, địa phương và đơn vị) theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 thuộc ngành, lĩnh 
vực, địa phương và đơn vị, cụ thể như sau:

A. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 
dự kiến kế hoạch năm 2022

I. Đánh giá ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021
1. Yêu cầu chung
Phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển của ngành, lĩnh 

vực, địa phương và đơn vị theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND và 
quyết định của UBND các cấp về kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; bảo đảm 
tính khách quan, trung thực, sát thực tiễn và có so sánh với kết quả thực hiện của 
năm 2020.

2. Nội dung báo cáo đánh giá ước thực hiện kế hoạch năm 2021
Trên cơ sở tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức đánh 

giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 trên tất cả các ngành, 
lĩnh vực và của địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, quản lý. Trong đó, 
tập trung phân tích, đánh giá:

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 240/KH-UBND 
ngày 22/01/2021 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính 
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phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao và kết quả đạt được các 
mục tiêu phát triển KTXH năm 2021:

a) Phòng, chống hiệu quả và giảm tối đa thiệt hại từ đại dịch Covid-19 (bao 
gồm cả mua và tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19).

b) Đã triển khai thực hiện và dự kiến kết quả đạt được của từng ngành, lĩnh 
vực, địa phương và đơn vị so với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các 
Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND các cấp về kế hoạch phát triển 
KTXH năm 2021.

Nội dung đánh giá phải đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được, đặc 
biệt nêu rõ thành tựu nổi bật của năm 2021 và có so sánh với kết quả thực hiện 
năm 2020. 

2.3. Các khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch năm 2021; trong đó 
có đánh giá các tác động của dịch bệnh như đại dịch Covid-19. Phân tích nguyên 
nhân khách quan và chủ quan của các tồn tại, hạn chế.

2.4. Đề xuất các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và các giải pháp thực 
hiện trong các tháng cuối năm 2021, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao 
nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 đã đề ra.

II. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
1. Yêu cầu chung
Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 của các ngành, lĩnh vực và các cấp phải 

được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện 
Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; dự báo những tình hình trong nước, khu 
vực, thế giới có ảnh hưởng lớn đến phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương. 
Từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2022 phù hợp, bảo đảm yêu 
cầu:

1.1. Thực hiện bằng được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, 
vừa phục hồi, phát triển kinh tế; quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch hiệu quả.

1.2. Phải bám sát vào các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và HĐND các cấp về 
phương hướng, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025.

1.3. Phù hợp với các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về 
quy hoạch.

1.4. Có đổi mới và tiếp thu, tiếp cận xu hướng phát triển chung của khu vực 
và thế giới cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm 
vụ phát triển KTXH.

1.5. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện phải bảo đảm tính khả 
thi; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển và khả năng thực hiện của từng 
ngành, từng địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực; gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch 
đầu tư công.
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2. Về nội dung báo cáo kế hoạch năm 2022
2.1. Nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro tác động 

đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2022.
2.2. Xây dựng mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022.
2.3. Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ yếu của 

năm 2022 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung; phù hợp với điều kiện thực tiễn 
và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và đơn vị. 

2.4. Kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và Chính phủ (nếu có).
B. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế 

hoạch năm 2022
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
Trên cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2021, 

tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo các nội 
dung chính sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân 7 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả 
năm 2021 theo từng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác bố trí cho dự 
án đầu tư công. Trong đó, báo cáo chi tiết:

1.1. Tình hình thanh toán nợ đọng XDCB và thanh toán khối lượng hoàn 
thành cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ 
vốn:

a) Số nợ đọng xây dựng cơ bản1 đến hết năm 2020 của từng dự án và kết quả 
phân bổ vốn năm 2021 thanh toán nợ đọng XDCB cho từng dự án.

b) Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành (7 tháng đầu năm 2021) và 
kế hoạch vốn năm 2021 phân bổ thanh toán khối lượng hoàn thành cho dự án, 
trong đó nêu rõ: 

- Số dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành; kế hoạch vốn năm 2021 
đã phân bổ và vốn thiếu còn lại chưa được bố trí so với giá trị quyết toán dự án 
hoàn thành được duyệt.

- Số dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán; kế hoạch vốn 
năm 2021 đã phân bổ và vốn thiếu còn lại chưa được bố trí so với tổng giá trị hoàn 
thành của dự án.

Nêu rõ lý do chưa trình phê duyệt quyết toán và dự kiến thời gian cụ thể trình 
thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

c) Các khó khăn, tồn tại trong việc xử lý nợ đọng XDCB, quyết toán dự án 
hoàn thành và kiến nghị, đề xuất hướng xử lý nợ đọng XDCB, thanh toán khối 
lượng hoàn thành, quyết toán dự án hoàn thành. 

1- Lưu ý quy định của Luật Đầu tư công:
- Nợ đọng xây dựng cơ bản là giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu của dự án thuộc 
kế hoạch đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa có vốn bố trí cho phần khối 
lượng thực hiện đó (Khoản 20 Điều 4).
- Chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2015 (khoản 4 Điều 101).
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1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp: dự án chuyển tiếp hoàn 
thành trong năm 2021; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021.

1.3. Tình hình thực hiện các dự án khởi công mới năm 2021.
1.4. Tình hình huy động và phân bổ vốn đối với nguồn thu hợp pháp của các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được để lại đầu tư theo quy định của 
pháp luật (báo cáo rõ từng nguồn thu, vốn phân bổ chi tiết và tình hình thực hiện 
dự án).

1.5. Đối với nhiệm vụ cấp vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách:

Đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương 
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước và tình 
hình cho vay, giải ngân theo quy định.

2. Đánh giá kết quả giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nếu có) 
của từng dự án; dự kiến khả năng thực hiện và giải ngân năm 2021 của từng dự án.

3. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn 
năm 2021.

4. Tình hình huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục 
vụ cho đầu tư phát triển.

5. Đánh giá chính xác và nêu bật các kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ 
những khó khăn, vướng mắc và phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ 
quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện kế hoạch, giải ngân vốn 
đầu tư công năm 2021.

6. Các giải pháp và kiến nghị, đề xuất để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu 
tư công trong những tháng cuối năm 2021.

II. Lập kế hoạch đầu tư công năm 2022
1. Mục tiêu và yêu cầu
1.1. Việc xây dựng, lập kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải thực hiện theo 

các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.2. Trên cơ sở đánh giá ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; các 
mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, dự kiến kế 
hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; định 
hướng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 của ngành, lĩnh 
vực và địa phương, xác định dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm thực hiện 
trong năm 2022, bảo đảm nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tránh đầu tư phân tán, 
dàn trải, nhỏ lẻ. Trong đó:

a) Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, dự án thuộc các Chương trình, 
Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; dự án 
phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KTXH, tạo đột 
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phá thu hút các nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước; dự án 
phòng chống thiên tai, an ninh nguồn nước, chống biến đổi khí hậu.

b) Phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm A, nhóm 
B, nhóm C so với quy định của Luật Đầu tư công về thời gian bố trí vốn theo nhóm 
dự án, nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Nội dung lập kế hoạch đầu tư công năm 2022
2.1. Nguyên tắc chung:
a) Việc bố trí vốn NSNN năm 2022 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch vốn năm 2022 phải thuộc danh mục 

kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi 
lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 và không vượt quá dự kiến kế hoạch vốn 5 
năm 2021-2025 trừ đi vốn đã bố trí năm 2021; phù hợp với khả năng thực hiện và 
giải ngân trong năm 2022.

c) Việc phân bổ vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
(1) Ưu tiên bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước và thanh toán nợ 

đọng XDCB (nếu có); trả nợ vốn vay đến hạn phải trả.
(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa và sử dụng; dự 

án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để phát huy hiệu quả đầu tư.
(3) Bố trí vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt.
(4) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 theo tiến độ, trong đó phấn 

đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn so với quy định của Luật Đầu tư công 
(dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không 
quá 03 năm).

(5) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự trên, nếu còn vốn mới bố trí cho dự án 
khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai 
thực hiện. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là dự án trọng điểm, dự án thuộc các 
Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020-2025; dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát 
triển KTXH và dự án phòng chống thiên tai, an ninh nguồn nước, chống biến đổi 
khí hậu...

2.2. Dự kiến danh mục và kế hoạch vốn NSNN năm 2022 cho từng dự án: 
Căn cứ các nguyên tắc nêu trên, đề nghị các địa phương rà soát, dự kiến khả 

năng cân đối kế hoạch vốn NSĐP; các Sở, ngành, địa phương và đơn vị rà soát, dự 
kiến phương án về danh mục và mức vốn NSNN năm 2022 (theo từng nguồn vốn) 
cho từng dự án phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về xây 
dựng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN 5 năm 2021-2025.

2.3. Đối với kế hoạch cấp vốn điều lệ cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 
sách, căn cứ tình hình thực hiện năm 2021, đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển Hải 
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Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 
2022 theo quy định của pháp luật về đầu tư công2.

2.4. Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý 
nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành. 

Trong đó, làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài 
được phân bổ cho chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp và vốn trong nước đối ứng; 
đối với các dự án hỗn hợp phải làm rõ mức vốn cấp phát từ NSTW và vốn vay lại.

Bố trí kế hoạch vốn năm 2022 theo thứ tự ưu tiên: dự án kết thúc Hiệp định 
trong năm 2022 không có khả năng gia hạn Hiệp định; dự án chuyển tiếp hoàn 
thành trong năm 2022.

2.5. Lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022:
Đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

căn cứ hướng dẫn của Bộ, cơ quan trung ương là chủ quản chương trình mục tiêu 
quốc gia, đề xuất nguồn lực thực hiện năm 2022, trong đó dự kiến vốn theo cơ cấu 
nguồn, theo từng dự án thành phần và nhu cầu đầu tư từ ngân sách trung ương.

2.6. Lập kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật:

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị căn cứ khả năng từng nguồn thu 
cụ thể, lập kế hoạch đầu tư chi tiết của từng nguồn thu cho các dự án theo đúng 
quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguyên tắc quy định tại văn bản này.

3. Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước thực 

hiện cả năm 2021, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn NSNN 5 năm 2021-2025, khả 
năng cân đối các nguồn vốn trong năm 2021, nội dung Báo cáo dự kiến kế hoạch 
đầu tư công năm 2022 như sau:

3.1. Định hướng đầu tư công trong năm 2022.
3.2. Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo từng nguồn vốn.
3.3. Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần 

kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công.
3.4. Các thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động 

các nguồn vốn đầu tư trong năm 2022 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế 
hoạch phát triển KTXH năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-
2025.

2.4. Dự kiến kết quả đạt được của kế hoạch năm 2022. Các giải pháp triển 
khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có.

2- Lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định tại Điều 41 (Trình tự, thủ tục thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách) và 
Điều 42 (Trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ 
tài chính nhà nước ngoài ngân sách) của Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật 
hiện hành, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có liên quan.
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C. Tổ chức thực hiện
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 

4881/BKHĐT ngày 26/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nội dung hướng dẫn 
tại văn bản này, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ và trong phạm vi được giao, tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch phát 
triển KTXH và đầu tư công năm 2022 theo tiến độ sau:

1. Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cấp 
dưới trực thuộc lập báo cáo và tổng hợp thành báo cáo chung của Sở, ngành, địa 
phương và đơn vị, gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính trước ngày 10/8/2021 (đề nghị gửi kèm file dữ liệu qua thư điện tử 
phongquyhoachtonghop@gmail.com). Bao gồm 02 báo cáo:

1.1. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 
2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022.

1.2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 
dự kiến kế hoạch năm 2022.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập hoàn thành dự thảo 02 báo cáo trên, 
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/8/2021.

3. Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) và thực tiễn 
thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công năm 2021 và thông báo 
dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, địa phương hoàn 
chỉnh 02 báo cáo trên, trình UBND tỉnh xét duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền 
quyết định.

4. Nội dung văn bản và hệ thống biểu mẫu báo cáo được đăng trên cổng thông 
tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ:

http://sokhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx 

Trên đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công 
năm 2022, với khối lượng công việc rất lớn nhưng yêu cầu về thời gian báo cáo 
quá gấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị 
thường xuyên phối hợp chặt chẽ và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn 
thành, bảo đảm báo cáo có chất lượng và gửi đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như k/g;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Quân, PCT UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Phòng TC-KH các huyện, TP và TX;
- Các phòng thuộc Sở (để đôn đốc và t/h);
- Trang website của Sở;
- Lưu VT, THQH.

   GIÁM ĐỐC

         Lê Hồng Diên

mailto:phongquyhoachtonghop@gmail.com
http://sokhdt.haiduong.gov.vn/KTXH/QuyHoachVaPTKTXH/Pages/default.aspx
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI VĂN BẢN
(Kèm theo công văn số        /SKHĐT-THQH ngày      /8/2021

của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Sở Giao thông vận tải
2. Sở Xây dựng
3. Sở Tài chính
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
5. Sở Y tế
6. Sở Khoa học và Công nghệ
7. Sở Công thương
8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11. Sở Nội vụ
12. Sở Giáo dục và Đào tạo
13. Sở Tư pháp
14. Sở Thông tin và Truyền thông
15. Thanh tra tỉnh
16. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
17. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
18. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
19. Công an tỉnh
20. Cục Thuế tỉnh
21. Văn phòng UBND tỉnh
22. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Hải Dương
23. UBND các huyện, thành phố và thị xã (12 đơn vị)
24. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và thị xã (12 đơn vị)
25. Cục Thống kê tỉnh
26. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương
27. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
28. Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương; Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương 
29. Trường Đại học Hải Dương
30. Trường Cao đẳng Hải Dương
31. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương
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