
PHỤ LỤC 01 

NỘI DUNG LỚP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ 

“XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG” 

 

- Thời gian tổ chức: 02 ngày (ngày 13 – 14/12/2018), bắt đầu lúc 07h30 ngày 

13/12/2018. 

- Địa điểm tổ chức: Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. 

- Nội dung chƣơng trình cụ thể: 

 

I. Triển khai Luật Quy hoạch và các văn bản có liên quan. 

II. Phân tích và Dự báo kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

- Chuyên đề 1: Tổng quan về dự báo. 

- Chuyên đề 2: Tính toán, phân tích một số chỉ số trong lập kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội cấp tỉnh. 

1. Tính toán một số chỉ số kinh tế tổng hợp quan trọng. 

2. Phân tích một số chỉ số kinh tế quan trọng. 

- Chuyên đề 3: Dự báo GRDP và một số chỉ số kinh tế tổng hợp khác. 

1. Dự báo GRDP và tốc độ tăng GRDP. 

2. Dự báo các chỉ số kinh tế tổng hợp khác. 

- Chuyên đề 4: Dự báo và cân đối các nguồn lực của tỉnh. 

1. Dự báo số thu và xây dựng bảng cân đối thu - chi ngân sách. 

2. Dự báo vốn đầu tư phát triển và xây dựng bảng cân đối vốn đầu tư phát triển. 

3. Dự báo kim ngạch xuất khẩu và xây dựng bảng cân đối ngoại thương. 

4. Dự báo lao động việc làm và xây dựng bảng cân đối lao động - việc làm. 

5. Dự báo phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực. 

- Chuyên đề 5: Lồng ghép một số vấn đề xã hội và môi trƣờng trong việc xây 

dựng chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh. 

 

 

 

 

 


