
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 

28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân 

sách Nhà nước 3 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025. 

 

 
 

 Mục tiêu năm 2020, tỷ lệ huy động thu NSNN từ thuế, phí so với tổng sản 

phẩm nội (GDP) khoảng 19-20%. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình 

quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019. Bộ Tài chính yêu cầu 

các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi 

thường xuyên; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ; nguồn thực hiện cải cách 

tiền lương các năm trước còn dư… để lập dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 

2020. 

 

 
  

 Về kế hoạch trả nợ gốc, trả nợ lãi, phí của ngân sách địa phương, với địa 

phương được phép bội chi, Bộ yêu cầu số vay bù đắp bội chi phải đảm bảo tối thiểu 

60% là vay trung và dài hạn. Trường hợp mức dư nợ của ngân sách địa phương ước 

tính đến 31/12/2019 vượt mức quy định thì trong dự toán ngân sách 2020, địa 

phương phải dành nguồn thu từ NSNN được thưởng theo phân cấp, giảm kế hoạch 

chi đầu tư công trung hạn để bố trí trả nợ gốc. 



 Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác ở địa phương xây dựng kế hoạch tài 

chính 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng dẫn tại Thông tư 

này và hoàn thiện lại trên cơ sở các quy định về thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 

và triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương giai đoạn 2021-2025 của cấp có 

thẩm quyền. 

 Thông tư gồm 5 chương, 20 điều, quy định, trách nhiệm của các bộ, cơ quan 

trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 

theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện và quy định tại 

các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 17 của Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của 

Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 12/8/2019. 

                                                                                      Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


