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NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025, tỉnh Bình Phước 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ - CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 

địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài 

chính -  ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách 

địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm; 

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; 

DỰ THẢO 

Tiếp thu ý kiến của Ban 

KTNS-HĐND tỉnh 
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Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. 

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND-KTNS ngày      tháng    năm 

2022 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025, tỉnh Bình 

Phước (có Biểu mẫu kèm theo). 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà 

nước và xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng 

của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bảo đảm kinh tế tăng trưởng bền 

vững, huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài 

chính, đáp ứng yêu câu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục 

cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công đảm bảo an toàn, bền vững. Đẩy mạnh 

đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực sự nghiệp công. Phấn đấu 

thực hiện tăng thu ngân sách vững chắc, thực hiện quản lý thu - chi ngân sách 

chặt chẽ, hiệu quả, chống lãng phí, ưu tiên cho chi đâu tư phát triển. Xây dựng 

cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài 

Nhà nước, phát triển sản xuất kinh doanh tạo giá trị tăng thêm và tạo các nguồn 

thu bền vững. Chú trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Quản lý và từng bước 

giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với 

đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền điện tử gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh giản biên chế, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 Phấn đấu Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.351 

tỷ đồng; Tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là 81.021 tỷ đồng, tỷ 

lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn là 11%/năm. Tốc độ tăng 

thu nội địa (không bao gồm thu tiền sử dụng đất; thu xổ số kiến thiết) bình quân 

giai đoạn là 13%/năm. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ tư  

thông qua ngày     tháng     năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 
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Nơi nhận:      
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Tài chính;  

- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, các phòng chức năng; 

- Lưu: VT. 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huỳnh Thị Hằng 

 

 

 
 

 

 


