
BỘ XÂY DỰNG 

 

Số:  2163/BXD-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc 

 

V/v xây dựng Kế hoạch 5 năm 

2016 – 2020. 
Hà Nội, ngày  09  tháng  9  năm 2014 

 
               Kính gửi: 

                               - Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

                               - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 

                               - Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; 

                               - Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. 

 
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; 

trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi 5 

năm 2011-2015 và để xác định các mục tiêu, định hướng cũng như các nhiệm 

vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu 

các Sở, các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ 

triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với những công 

việc như sau: 

I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:  

Đánh giá tình hình triển khai các chiến lược, định hướng và các nhiệm 

vụ được giao trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng trên địa bàn; kết quả thực 

hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu các lĩnh vực thuộc ngành Xây 

dựng trên địa bàn; đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong 

việc thực hiện kế hoạch đồng thời làm rõ các kết quả đạt được so với mục tiêu, 

chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. 

2. Xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020:  

 Thực hiện xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó nêu rõ những 

khó khăn, thuận lợi và những tác động, thách thức ảnh hưởng tới việc phát triển 

ngành; mục tiêu, định hướng phát triển và các nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai 

đoạn 2016-2020 cũng như các nhóm giải pháp để thực hiện. 

 Các nội dung nêu trên đồng thời cũng là nội dung các Sở sẽ chuẩn bị để 

phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 

2016-2020 của địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và 

Chính phủ.  

 Báo cáo kèm theo các biểu số liệu về các chỉ tiêu thuộc ngành Xây dựng 

ước đạt được trong 5 năm giai đoạn 2011-2015 của địa phương và kế hoạch 

phấn đấu đạt được đến năm 2020 (theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 

06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo 

cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng). 
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II. ĐỐI VỚI CÁC CỤC, VỤ, THANH TRA XÂY DỰNG: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015: 

 Đánh giá tình hình thực hiện trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước 5 

năm giai đoạn 2011-2015 trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng được giao 

trên phạm vi cả nước; những thành tựu nổi bật đã đạt được, những hạn chế còn 

tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

 Việc đánh giá kết quả thực hiện phải bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ và 

định hướng, chiến lược phát triển ngành đã đề ra trong giai đoạn này cùng các 

Chương trình, Đề án thuộc ngành đã và đang triển khai thực hiện (có số liệu về 

các chỉ tiêu cụ thể để minh họa); có so sánh, đối chiếu với các mục tiêu định 

hướng liên quan đến các lĩnh vực của ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần 

thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của cả nước và 

Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2011-2015. 

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 

Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và các 

chỉ tiêu cụ thể phấn đấu hoàn thành đến năm 2020. Việc xây dựng các chỉ tiêu 

phải dựa trên cơ sở các luận cứ khoa học, phù hợp với tình hình phát triển của 

nền kinh tế và phải có tính dự báo cao đối với các lĩnh vực của ngành giai đoạn 

2016-2020 cũng như các năm tiếp theo. 

III. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:  

Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-

2016, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tham gia 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; 

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (bằng nguồn vốn 

ngân sách, đầu tư bằng nguồn vốn huy động), tình hình thực hiện các đề tài, dự 

án sự nghiệp kinh tế, khoa học, môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu 

quốc gia,… và các nhiệm vụ thường xuyên được giao; 

- Tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; 

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và 

tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công, Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 

05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập; cũng như các quy định khác của Bộ. 

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 

Thực hiện xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển 5 năm 

2016-2020 của đơn vị; riêng đối với lĩnh vực đầu tư phải xác định cụ thể danh 

mục các dự án dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn 2016-2020 bằng các nguồn 

vốn khác nhau (ngân sách nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng 

chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài…). 

 Phần số liệu báo cáo thực hiện theo biểu mẫu kèm theo văn bản này. 
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IV. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong 

đó tập trung chủ yếu vào các nội dung:  

- Những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, trong nước tác động 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm của doanh nghiệp; những khó khăn, 

thách thức và những kết quả chủ yếu đạt được;  

- Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực: 

xây lắp, sản xuất công nghiệp, tư vấn, thương mại…; 

- Tình hình tài chính của công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc; 

- Tình hình đầu tư vốn của công ty mẹ vào các công ty con, công ty liên 

kết và ra ngoài doanh nghiệp; việc góp vốn vào các công ty liên doanh, dự án…; 

- Kết quả việc tăng vốn điều lệ, điều chỉnh vốn nhà nước trong các công 

ty cổ phần và việc thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; 

- Kết quả công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; 

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư  5 năm (tổng số dự án, quy mô các 

dự án, tình hình huy động vốn để thực hiện dự án, số lượng dự án hoàn thành 

và đưa vào vận hành sử dụng, số lượng các dự án đầu tư mới, công tác quản lý, 

báo cáo, đánh giá giám sát đầu tư…). Đánh giá chung về tiến độ, tình hình sử 

dụng vốn và hiệu quả đầu tư của các dự án theo từng lĩnh vực.  

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, 

trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước 

và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 

về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và 

công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu 

và doanh nghiệp có vốn nhà nước; số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu 

tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020: 

Thực hiện xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ Kế 

hoạch 5 năm 2016-2020: 

- Để đảm bảo tính khả thi, việc xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển 

và nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020 phải được xác định trên cơ sở đánh 

giá đúng tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch giai đoạn 2011-2015, dự báo 

tình hình trong nước, thế giới và khu vực cũng như yêu cầu phát triển của 

doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Phấn đấu có tăng trưởng hợp lý từng năm 

đối với từng chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch 5 năm. 

- Báo cáo rõ những định hướng, nhóm giải pháp nhằm thực hiện được kế 

hoạch 2016-2020 cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đề xuất, kiến 

nghị các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về cơ chế chính sách nhằm 

giải quyết những khó khăn vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch. 
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Riêng về kế hoạch đầu tư, ngoài việc lập danh mục các dự án cần lập kế 

hoạch sử dụng vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó xem xét những dự án có 

sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc có gốc ngân sách (ODA, trái 

phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài…). 

 Phần số liệu thực hiện theo biểu mẫu kèm theo văn bản này. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo 

về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 15/10/2014, đồng thời 

gửi theo địa chỉ email: Vukhtc@moc.gov.vn, theo số fax: 043.9742066, 

043.9762153./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu VT, KHTC.. 

KT.BỘ TRUỎNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

Bùi Phạm Khánh 
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