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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh Ninh 

Bình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-STC ngày 10/11/2022 của Giám đốc Sở Tài 

chính Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. 

 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 

hóa đến năm 2030 của Sở năm 2023, như sau: 
 

1. MỤC TIÊU 

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

16/02/2023 của UBND tỉnh, Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược 

xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030, nhằm khai thác tối đa lợi thế xuất nhập 

khẩu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng trưởng 

xanh, phát triển nhanh, bền vững, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn chi thường xuyên ngân 

sách cấp tỉnh để bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ 

được giao, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, để tiếp tục duy trì tốc độ 

tăng trưởng xuất khẩu ổn định, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ 

lực, các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc 

đẩy các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan và khả năng cân 

đối của ngân sách tỉnh để thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Sở tham mưu cho 

UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh, lồng ghép trong 

nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch khác của tỉnh (Khuyến 

công, Xúc tiến thương mại,…) để thực hiện các nhiệm vụ của các Sở, ngành 

được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 

16/02/2023 của UBND tỉnh, theo quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí. 
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- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Sở theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao tại Quy định bàn hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-

STC ngày 10/11/2022 của Giám đốc Sở và được Lãnh đạo Sở giao xử lý văn 

bản đến trên hệ thống ioffice, chủ trì phối hợp với phòng Ngân sách và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan để thẩm định, tham mưu. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Việc tham mưu bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, 

đơn vị tại Kế hoạch này tổng hợp trong dự toán chi NSĐP hàng năm thời gian 

thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan; 

+ Những nhiệm vụ phát sinh chưa được bố trí trong dự toán chi NSĐP 

hàng năm, thực hiện khi phát sinh đề nghị của các cơ quan, đơn vị. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Phòng Ngân sách 

Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Sở tổng hợp tình hình, 

kết quả triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công 

Thương) theo quy định. 

3.2. Các phòng thuộc Sở  

Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Ngân sách 

khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng 

hóa đến năm 2030 của Sở Tài chính; trong quá trình triển khai thực hiện kế 

hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở 

phản ánh kịp thời về Phòng Ngân sách để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở điều 

chỉnh cho phù hợp./.  

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (để tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 
- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, NS. Th (01). 

                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Kiên 
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