
 

Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Cục Thống kê; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;  

Thực hiện Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp 
hành và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) 

năm 2022, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 thực hiện như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu năm 2021 

Căn cứ kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu NSNN 6 tháng đầu năm và 

dự kiến khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung làm rõ các 

thuận lợi, khó khăn của tình hình dich bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và các xu 

hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số làm thay đổi 

phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh… của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu; thực hiện rà soát, đánh giá các 

yếu tố ảnh hưởng đến thu NSNN năm 2021, khả năng thực hiện thu NSNN năm 

2021, kiến nghị các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu 

NSNN được giao. 
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- Đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động tăng, giảm thu NSNN năm 

2021, trong đó lưu ý làm rõ: 

+ Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, dịch vụ và 

xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực; tình 

hình, xu hướng phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch; khả năng triển khai các 

dự án đầu tư mở rộng, đầu tư mới; các dự án đã hết thời gian ưu đãi thuế; sản 

lượng sản xuất và tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận của các sản phẩm hàng hóa, dịch 

vụ chủ yếu trên địa bàn; tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng, diễn biến thị trường. 

+ Tác động của biến động giá cả, việc thực hiện các cam kết hội nhập 

kinh tế quốc tế, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; các 

chính sách tiền tệ, tín dụng, thương mại, đầu tư, chính sách giá, cải cách hành 

chính và các yếu tố khác đến nền kinh tế và kết quả thu NSNN trong 6 tháng đầu 

năm. 

+ Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp 

luật về thu1; gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, các giải pháp về thu NSNN 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân do tác động của đại dịch 

Covid-19 và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp về quản lý thu 

NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2021; Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 15/01/2021 của Sở Tài chính 

tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 

năm 2021; kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý thu hồi nợ đọng thuế. 

- Đánh giá tình hình chi hoàn thuế giá trị gia tăng và đề xuất các kiến nghị 

điều chỉnh cơ chế quản lý hoàn thuế GTGT. 

- Đánh giá thực hiện hoàn trả các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

nộp thừa theo quy định của pháp luật (ngoài chi hoàn thuế GTGT). Đánh giá 

tình hình thực hiện theo các tiêu chí: số tiền hoàn trả, số bộ hồ sơ xem xét hoàn 

trả, số lần ra quyết định hoàn trả theo các quy định và những vướng mắc, khó 

khăn, kiến nghị giải pháp về cơ chế chính sách, công nghệ quản lý, tổ chức phối 

hợp trong quá trình triển khai, thực hiện (nếu có). 

- Đánh giá tình hình thu ngân sách từ xử lý tài sản công theo quy định tại 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; thu ngân sách 

từ đất đai (thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) theo pháp luật về đất đai và thu 

ngân sách từ xử lý, sắp xếp nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

                                           
1 Như Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị 

định của Chính phủ: số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020; số 

52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021; số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021; số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021; số 

44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2020, các Nghị định, văn bản, chính sách, chế độ thu tác động đến việc thực hiện 

nhiệm vụ thu NSNN năm 2021…. 
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167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Nghị định số 69/2019/NĐ-

CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; 

thu ngân sách từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, khai thác mặt nước (sau khi trừ đi các chi phí 

có liên quan).... Tiếp tục đánh giá tình hình thu tiền sử dụng đất khi giảm đối 

tượng là hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất và bỏ quy định giảm 

2%/năm tính trên số tiền sử dụng đất được ghi nợ trả trước thời hạn theo quy 

định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ. 

- Báo cáo kết quả phối hợp giữa các sở, ngành và các huyện, thành phố 

trong công tác quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thu NSNN, bán đấu giá 

tài sản Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thực hiện thanh tra, 

kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; tồn tại, 

vướng mắc và giải pháp khắc phục. 

- Đánh giá tình hình thu phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí, 

thu xử phạt vi phạm hành chính, thu phạt, tịch thu và các khoản nộp NSNN khác 

trong năm 2021 theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật 

có liên quan. 

- Đánh giá các khoản thu được để lại năm 2021 theo quy định đối với các 

cơ quan hành chính nhà nước được hưởng cơ chế đặc thù theo quy định của các 

cấp thẩm quyền, chi tiết nguồn NSNN, nguồn phí để lại, các khoản thu được quy 

định tại các Luật chuyên ngành khác hoặc quy định tại các văn bản pháp luật 

khác mà Luật NSNN, Luật phí và lệ phí chưa quy định cụ thể là nguồn thu 

NSNN (dưới đây gọi là thu nghiệp vụ), khoản trích qua công tác thanh tra, kiểm 

toán và số ước sử dụng năm 2021. 

- Đánh giá các khoản thu của các đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài nguồn 

NSNN), trên cơ sở đó xác định mức độ tự chủ của từng đơn vị; đánh giá các 

khoản thu phí được để lại theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan quản 

lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 

2021 theo từng lĩnh vực chi 

1. Đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện dự toán chi ĐTPT 

năm 2021 

- Đánh giá tình hình phân bổ và giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi 

ĐTPT nguồn NSNN năm 2021: Thời hạn phân bổ và giao kế hoạch cho chủ đầu 

tư; kết quả bố trí dự toán để thu hồi vốn ngân sách ứng trước và thanh toán nợ 

xây dựng cơ bản thuộc nguồn NSNN; việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi 

ĐTPT giữa các sở, ngành, huyện, thành phố năm 2021; khó khăn, vướng mắc và 

kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách; kiến nghị trong tổ chức thực hiện. 

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi ĐTPT của NSNN năm 2021, 

chi tiết theo từng lĩnh vực chi, gồm:  

+ Chi ĐTPT từ nguồn chi cân đối NSNN (bao gồm cả chuyển nguồn từ 

các năm trước sang năm 2021 theo quy định):  



 
4 

 

Đánh giá tình hình giải ngân vốn đến hết tháng 6 năm 2021, dự kiến khả 

năng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021; chi tiết theo từng nguồn vốn (trong đó: 

đối với chi ĐTPT của NSĐP, đề nghị chi tiết vốn cân đối NSĐP, vốn NSTW hỗ 

trợ có mục tiêu từ vốn ngoài nước, vốn trong nước); có biểu phụ lục chi tiết từng 

dự án, số liệu về tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết 

năm 2020, kế hoạch vốn năm 2021, kể cả vốn bổ sung, điều chỉnh và ước thực 

hiện năm 2021, kèm theo thuyết minh). Báo cáo tình hình thu, nộp ngân sách và 

việc thực hiện dự toán chi ĐTPT năm 2021 từ nguồn tiền thu được từ bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền và chuyển mục đích sử dụng đất. Đánh giá tình 

hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSNN và thu hồi vốn ứng đến ngày 

31/12/2020; ước số xử lý trong năm 2021; dự kiến số nợ xây dựng cơ bản, số 

ứng chưa có nguồn thu hồi đến ngày 31/12/2021 (chi tiết từng dự án). 

+ Chi ĐTPT theo hình thức hợp tác công tư: Đánh giá tình hình thực hiện 

việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao theo 

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ; khó khăn, vướng mắc và nguyên 

nhân, kiến nghị.  

+ Đánh giá việc chuyển đổi các nhiệm vụ, dự án đầu tư theo hình thức 

hợp tác công tác tư sang hình thức NSNN đầu tư trực tiếp 100% và tác động đến 

NSNN, việc bổ sung dự toán chi ĐTPT nguồn NSNN năm 2021 (nếu có). 

+ Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: số dự án 

đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và số vốn còn lại chưa được bố 

trí để thanh toán so với giá trị quyết toán dự án hoàn thành được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định 

đến hết tháng 6 năm 2021, dự kiến đến hết năm 2021; nguyên nhân và giải pháp 

xử lý. 

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ ĐTPT năm 2021 của các cơ 

quan hành chính nhà nước đang được hưởng cơ chế đặc thù theo quy định hiện 

hành năm 2021, chi tiết theo từng dự án và nguồn kinh phí (nguồn NSNN, 

nguồn phí được để lại, nguồn được trích lại qua công tác thanh tra, kiểm toán, 

nguồn thu nghiệp vụ);  

- Đối với các nguồn ngoài cân đối NSNN: đánh giá việc phê duyệt, bố trí 

nguồn, kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ĐTPT năm 2021 theo quy định (chi tiết 

nguồn phí và nguồn thu sự nghiệp được để lại, quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp, nguồn vay và nguồn hợp pháp khác của đơn vị) theo từng lĩnh vực chi. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi ĐTPT khác của 

NSNN năm 2021 

Tình hình triển khai các dự án, chương trình từ nguồn vay và trả nợ các 

nguồn vốn vay của địa phương 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2021. 

3. Tình hình thực hiện xã hội hóa năm 2021 

Đánh giá tình hình thực hiện năm 2021 về tổng nguồn lực và cơ cấu 

nguồn lực xã hội hóa đầu tư theo ngành, lĩnh vực; số lượng các cơ sở được đầu 
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tư từ nguồn lực xã hội hóa; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị 

(nếu có). 

III. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 

2021 theo từng lĩnh vực chi 

1. Tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán NSNN 

6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2021 theo từng lĩnh vực chi được giao; trong 

đó tập trung làm rõ tình hình triển khai thực thực hiện chính sách, biện pháp 

trong phòng chống, dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh và an sinh xã hội. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án lớn 

nguồn NSNN trong 6 tháng, dự kiến cả năm 2021; những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất biện pháp xử lý về cơ chế, chính sách trong tổ chức thực hiện, cụ thể: 

a) Đối với chế độ, chính sách: Rà soát, xác định các nhiệm vụ, chính sách, 

chế độ kết thúc; kiến nghị bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ, chính sách, chế độ 

không phù hợp với thực tế. 

b) Đánh giá tình hình thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. 

c) Thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Kết quả 

đạt được trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2021, lũy kế giai đoạn 2016 – 

2021, chi tiết theo từng mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII 

(Nghị quyết số 18-NQ/TW), Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban 

Chấp hành Trung ương (Nghị quyết số 39-NQ/TW), Kết luận số 17-KL/TW 

ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị (Kết luận số 17-KL/TW) và các văn bản liên 

quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó chi tiết: 

- Số giảm biên chế, giảm đầu mối tổ chức bộ máy; 

- Số kinh phí NSNN tiết kiệm được do giảm biên chế, giảm tổ chức bộ 

máy, trong đó chi tiết số đã sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương. 

- Số kinh phí phải bố trí từ NSNN để thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP), Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP (Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 

26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ 

không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo 

nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội. 

d) Thực hiện đổi mới khu vực sự nghiệp công 

- Kết quả sắp xếp, đổi mới hệ thống và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-
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NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung 

ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/2/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công (Nghị định 

số 16/2015/NĐ-CP) và các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ trong các 

lĩnh vực sự nghiệp cụ thể trong 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2021 và lũy kế đến 

hết năm 2021, chi tiết theo từng mục tiêu (báo cáo chi tiết dự kiến số lượng đơn 

vị sự nghiệp công lập từng lĩnh vực, theo từng mức độ tự chủ; số thu sự nghiệp 

công, số NSNN chi hỗ trợ và tổng chi (nguồn thu sự nghiệp, nguồn NSNN hỗ 

trợ) đối với từng lĩnh vực sự nghiệp, từng đơn vị sự nghiệp công lập; tổng số 

biên chế theo từng lĩnh vực sự nghiệp; số lượng biên chế hưởng lương từ NSNN 

từng lĩnh vực sự nghiệp vào thời điểm năm 2021). 

- Đánh giá tác động của việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao khả năng tự chủ 

đến bố trí NSNN theo từng lĩnh vực trong năm 2021 và lũy kế đến năm 2021 

(trong đó: đánh giá số giảm chi từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp theo từng 

lĩnh vực (sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…) 

và việc sử dụng số kinh phí NSNN dành ra từ việc nâng cao tính tự chủ của các 

đơn vị sự nghiệp; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị). 

đ) Đánh giá tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 

năm 2021 đối với từng chính sách, có báo cáo cụ thể đối tượng, nhu cầu kinh phí 

thực hiện chính sách năm 2021 và dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2022 
(có thuyết minh cơ sở xác định, cách tính) và chênh lệch so với số kinh phí 

NSNN đã bố trí. Cụ thể:  

- Chính sách Bảo trợ xã hội quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật Người 

khuyết tật, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Chính sách hỗ trợ giáo dục - đào tạo: 

+ Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo theo Nghị định 

số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát 

triển giáo dục mầm non; 

+ Chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

+ Chính sách miễn giảm học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; 

+ Chính sách hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số theo 

Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi 

học tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động-

Thường binh và Xã hội, Tài chính; 
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+ Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; 

+ Chính sách nội trú đối với học sinh học cao đẳng, trung cấp theo Quyết 

định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 

sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ.  

- Chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng: người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, cho người cận nghèo, học 

sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp, có mức sống 

trung bình, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến...; 

- Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn: 

+ Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ; 

+ Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; 

+ Chính sách miễn thu thủy lợi phí; 

- Chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc 

thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo 

Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công khó 

khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế; cựu chiến binh, thanh niên xung phong; 

- Chính sách hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh và phòng chống, khắc phục thiên 

tai, bão lũ cứu đói cho người dân; 

- Tình hình triển khai thực hiện chuẩn nghèo đa chiều trong 6 tháng đầu 

năm và dự kiến cả năm 2021, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị 

xử lý;  

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết 

định số 102/2009/QĐ-TTg: tiếp tục sử dụng Kinh phí thực hiện Quyết định số 

102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được bố trí trong dự toán chi 

thường xuyên cân đối ngân sách các huyện năm 2017 (thuộc lĩnh vực đảm bảo 

xã hội) và được ổn định trong cả thời kỳ ngân sách 2017-2021, để chi trả thay 

phần ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội thuộc 

lĩnh vực đảm bảo xã hội (như: Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo và hộ chính sách 

theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014; số 60/2014/QĐ-TTg; 
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Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018; chính sách hỗ trợ phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh còn đúng chính 

sách...). Đề nghị các huyện, thành phố và các cơ quan sở ngành chủ trì các chính 

sách báo cáo chi tiết việc sử dụng kinh phí này. 

- Tình hình thực hiện các chế độ chính sách phát sinh khác. 

e) Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định chức danh, số lươṇg, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán 

kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃và mức phụ cấp 

chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 

của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND; Quyết định số 4/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh quy 

định số lươṇg và bố trí cán bô,̣ công chức xa,̃ phường, thi ̣trấn trên điạ bàn tỉnh 

Laṇg Sơn. 

g) Đánh giá tình hình tăng, giảm kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, chế 

độ chính sách an sinh xã hội do thay đổi địa bàn xã, thôn vùng kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc.  

h) Đối với các chương trình, đề án, nhiệm vụ thường xuyên đã, đang thực 

hiện: Đánh giá việc phê duyệt, bố trí kinh phí, kết quả thực hiện so với mục tiêu, 

kế hoạch, nhiệm vụ chuyển tiếp (nếu có); trong đó chi tiết theo từng nhiệm vụ, 

đề án theo quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện tương ứng; những 

khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

i) Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2021 

của các cơ quan hành chính nhà nước đang được hưởng cơ chế đặc thù theo quy 

định hiện hành, chi tiết: quỹ lương (gồm lương ngạch bậc, các khoản đóng góp 

theo lương và phần lương tăng thêm theo cơ chế đặc thù - nếu có), chi chuyên 

môn, nghiệp vụ theo từng nguồn kinh phí (nguồn NSNN, nguồn phí được để lại, 

nguồn được trích lại qua công tác thanh tra, kiểm toán, nguồn thu nghiệp vụ); 

xác định các nhiệm vụ chi chuyên môn, nghiệp vụ chuyển tiếp - nếu có; gửi cơ 

quan quản lý cấp trên tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp. 

k) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2021 từ 

nguồn thu phí và thu sự nghiệp công được để lại; nguồn hợp pháp khác của cơ 

quan, đơn vị theo quy định, chi tiết từng lĩnh vực chi; 

3. Báo cáo cụ thể việc bố trí ngân sách và sử dụng dự phòng (bao gồm 

cả số NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho NSĐP (nếu có)), thực hiện nhiệm vụ an 

ninh, quốc phòng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ở người 
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và trên gia súc, gia cầm, cây trồng; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách thực 

hiện đến 30/6/2021 (chi tiết cấp huyện, cấp xã). Số dự kiến sử dụng trong 6 

tháng cuối năm 2021 (chi tiết tình hình thực hiện hỗ trợ kinh phí chống hạn, hỗ 

trợ bão lũ, thiên tai, dịch bệnh; kinh phí phòng, chống dịch Covid). 

4. Đánh giá tình hình thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương 

Các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đánh giá việc thực hiện chính 

sách tiền lương và tạo nguồn chi cải cách tiền lương gắn với sắp xếp lại tổ chức 

bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 

25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 

2021 và khoản 3, mục II Công văn số 110/STC-QLNS ngày 18/01/2021 của Sở 

tài chính về hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021. 

5. Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án khác sử dụng 

nguồn vốn ngoài nước năm 2021 

 Đánh giá tình hình phân bổ, giao, thực hiện dự toán chi năm 2021, việc 

điều chỉnh, bổ sung năm 2021 (nếu có) theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết, 

chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn viện trợ ODA, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, 

vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức); cơ chế tài 

chính, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có) 

Đánh giá kết quả giải ngân vốn ngoài nước, so sánh với dự toán được 

giao, làm rõ nguyên nhân của việc giải ngân chậm, trách nhiệm của các sở, 

ngành với vai trò là cơ quan chủ quản đầu tư, trách nhiệm của Ban Quản lý dự 

án và các cơ quan có liên quan.  

6. Các huyện, thành phố đánh giá thêm một số nội dung sau 

- Công tác huy động các nguồn lực tài chính ở địa phương để thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có). 

- Tình hình phân bổ, giao dự toán, khả năng thực hiện dự toán chi ĐTPT 

năm 2021, theo từng lĩnh vực chi (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung trong 

năm theo quy định), chi tiết: nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi đầu tư từ 

nguồn thu tiền sử dụng đất, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (tình hình 

thu, chi, quản lý, sử dụng số thu), trong đó: 

+ Việc bố trí dự toán, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn tạm 

ứng, ứng trước năm 2021, số còn lại dự kiến hết năm 2021, đề xuất việc xử lý 

+ Tình hình giao, thực hiện, giải ngân chi ĐTPT nguồn ngân sách huyện 6 

tháng đầu năm và đánh giá cả năm 2021 

+ Số kinh phí bố trí cho chi ĐTPT từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và từ 

chi khác ngân sách (nếu có) 

- Tình hình triển khai thực hiện chính sách do đại dịch Covid-19 theo các 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, 

khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, 
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số 17/NQ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng 

chống dịch Covid-19 trong 05 ngày tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021; tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua 

và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 và hỗ trợ kinh phí phòng, chống thiên tai, 

dịch bệnh khác (nếu có). 

- Tình hình thực hiện các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ 

quan Thanh tra. 

- Tình hình phân bổ, giao dự toán chi NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất để đầu tư các dự án công trình của các huyện, thành phố; thực hiện công tác 

đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Tình hình thu, chi, quản lý, sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết đầu tư 

các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương trong năm 2021. 

- Khả năng cân đối NSĐP so với dự toán, trường hợp giảm thu NSĐP 

phải giảm chi tương ứng để đảm bảo cân đối; chủ động sử dụng dự phòng NSĐP 

còn lại (nếu có), nguồn tăng thu NSĐP năm 2020 chuyển sang năm 2021 (phần 

còn lại sau khi đã dành nguồn 70% để cải cách tiền lương – nếu có) để hỗ trợ bù 

hụt thu NSĐP...  

 7. Đánh giá kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách năm 2021 

Các Sở, ban, ngành và huyện, thành phố được giao quản lý các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách báo cáo việc rà soát, cơ cấu lại, sáp nhập, dừng 

hoạt động hoặc giải thể các quỹ hoạt động không hiệu quả, không đúng mục 

đích, trùng lặp về mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ hoặc không có khả 

năng độc lập về tài chính, trùng lặp nguồn thu, nhiệm vụ chi với NSNN; đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch thu – chi và các nhiệm vụ được giao 6 tháng và 

dự kiến cả năm 2021; các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị giải pháp 

xử lý. 

B. Xây dựng dự toán NSNN năm 2022  

Năm 2022 là năm thứ hai của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạc Tài chính 5 năm 2021-2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai 

đoạn 2022-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn. Việc xây dựng dự 

toán NSNN được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐ ND các 

cấp thông qua. 

Các cơ quan đơn vị tỉnh, các cấp ngân sách trên cơ sở đánh giá thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, bám sát mục tiêu và nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của ngành, lĩnh vực 

và địa phương để xây dựng dự toán năm 2022 đảm bảo sát thực tiễn. 

Trên cơ sở dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán 2022 của Bộ 

Tài chính lấy ý kiến các địa phương, để đảm bảo công tác xây dựng dự toán 

NSĐP năm 2022 kịp thời theo quy định của Luật NSNN (trước 20/7 hằng năm). 
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Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện, sau khi có Thông tư chính thức 

ban hành, nếu có sự thay đổi, Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn các đơn vị phối 

hợp thực hiện bổ sung. 

I. Xây dựng dự toán thu năm 2022 

1. Xây dựng dự toán thu nội địa 

- Xây dựng dự toán thu nội địa năm 2022 không kể thu tiền sử dụng đất, 

thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận 

sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng 

khoảng 6-8% so với ước thực hiện năm 2021 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm 

thu do thay đổi chính sách); mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và 

phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.  

Xây dựng dự toán phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu thuộc phạm vi thu 

NSNN phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị 

trấn, các khoản thu thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu trong nước khi thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn, các khoản thuế từ các dự án mới được đưa vào sản 

xuất kinh doanh, các dự án hết thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp); 

đồng thời loại trừ các khoản theo quy định không thuộc nguồn thu cân đối 

NSNN trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực tế thực hiện năm 2021, những đặc thù 

của năm 2022 và số kiểm tra dự toán thu năm 2022 được cơ quan có thẩm quyền 

thông báo. 

Dự toán thu NSNN năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống dữ 

liệu đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh 

vực thu đối với từng địa bàn, không dành dư địa để địa phương tự quy định giao 

chỉ tiêu phấn đấu thu, lấy chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao làm căn cứ chỉ đạo, 

điều hành thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. 

- Dự toán toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có nhà, 

đất), số thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi trừ 

chi phí liên quan); thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và 

thu chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp hiện do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (nếu có) được lập dự toán đầy đủ và thực hiện 

nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật. 

- Việc xây dựng dự toán thu phải gắn với việc tăng cường quản lý thu, 

đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế giá trị gia 

tăng, chống thất thu đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ và các nguồn thu từ đôn đốc thực hiện kiến nghị của cơ 

quan Kiểm toán, Thanh tra. 

- Dự toán các khoản thu phí, lệ phí (thuộc danh mục quy định của Luật 

Phí và lệ phí) tích cực, chi tiết theo từng khoản thu (trong đó dự toán: tổng số 

thu, số được để lại chi theo chế độ đối với từng lĩnh vực chi tương ứng, số nộp 

NSNN theo quy định). 
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Đối với khoản thu học phí, phí dịch vụ sự ngiệp công, giá dịch vụ y tế, 

các khoản thu hợp pháp khác (không thuộc danh mục theo quy định của Luật 

Phí và lệ phí), không tổng hợp vào dự toán thu NSNN của các cơ quan, đơn vị, 

huyện, thành phố, nhưng phải lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng 

gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.  

2. Xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 

Căn cứ vào dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 

hóa, dịch vụ có thuế trong bối cảnh hội nhập, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 

thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; sự chuyển dịch cơ cấu 

mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nguồn thu chủ lực và các mặt 

hàng phát sinh mới; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân 

khoảng 4-6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021; 

3. Xây dựng dự toán số hoàn thuế GTGT phát sinh theo quy định của Luật 

thuế GTGT, gắn liền với yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, giám 

sát, kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo đúng thực tế 

phát sinh, đúng chính sách chế độ. 

4. Dự toán thu NSNN cần dự kiến phần hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, 

tiền phạt nộp thừa làm giảm thu NSNN theo quy định của pháp luật. 

5. Xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại 

Căn cứ các hiệp định, thỏa thuận viện trợ ODA và viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài đã và đang thực hiện; các thỏa thuận đã và sẽ được ký kết, triển khai 

từ năm 2022; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại 

năm 2022. 

Các cơ quan, đơn vị chỉ được chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại khi có 

dự toán thu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các khoản thu viện 

trợ phát sinh sau thời điểm trình dự toán làm vượt mức dự toán đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt thì phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với vốn viện 

trợ cho ĐTPT) hoặc Sở Tài chính (đối với vốn viện trợ cho chi thường xuyên) 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

II. Xây dựng dự toán chi năm 2022 

1. Xây dựng dự toán chi ĐTPT 

a) Dự toán chi ĐTPT: Căn cứ đánh giá thực hiện năm 2021, dự kiến định 

hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch và phương án phân 

bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-20252, 

dự toán chi ĐTPT được xây dựng, chi tiết từng nguồn (chi đầu tư XDCB, chi đầu 

tư từ đất, chi từ nguồn XSKT….) cho các nhiệm vụ đầu tư theo thứ tự ưu tiên 

đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 

                                           
2 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn3. 

b) Ưu tiên bố trí dự toán năm 2022 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản và 

thu hồi vốn ứng trước còn lại đến hết năm 2021 (nếu có), bố trí vốn cho các dự 

án đã hoàn thành, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa được 

phân bổ đủ vốn theo giá trị quyết toán được duyệt, bao gồm cả vốn NSNN cam 

kết tham gia trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng do các doanh nghiệp làm chủ 

đầu tư; bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo quy định và các dự án 

đầu tư chuyển tiếp cần tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021-2025 (nếu có); ưu tiên 

bố trí vốn cho chương trình, dự án, công trình phát triển hạ tầng trọng điểm có 

sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn 

vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo hình thức đối tác công tư (PPP) 

và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, lãnh thổ; mức bố trí vốn cho từng 

nhiệm vụ phải phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân trong năm 2022.  

c) Bố trí dự toán chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các 

công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới; dành tối thiểu 10% tổng thu tiền sử dụng đất để thực hiện 

công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Quyết định số 191/QĐ-TTg ngày 

08/2/20218 của Thủ tướng Chính phủ; trích 10% nộp Quỹ phát triển đất của tỉnh 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh. 

d) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: sử dụng toàn bộ cho đầu tư phát 

triển, trong đó ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và 

lĩnh vực y tế; bố trí tối thiểu 10% dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để bổ 

sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới, phần còn lại ưu tiên chi thực hiện các công trình, dự án đầu tư 

phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đầu tư quan 

trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của địa phương.  

e) Đối với vốn nước ngoài: Việc bố trí kế hoạch vốn ngoài nước phải phù 

hợp với nội dung của Hiệp định vay vốn nước ngoài; ưu tiên bố trí đủ vốn cho 

các dự án kết thúc năm 2022.  

g) Căn cứ số đã thu, đã chi ĐTPT nguồn sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc 

sở hữu nhà nước nhưng chưa được quyết toán; số đã nộp NSNN các năm trước 

chưa sử dụng và dự toán thu NSNN từ nguồn thu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nước năm 2022, các cơ quan, đơn vị lập dự toán chi ĐTPT từ 

nguồn thu này theo quy định, trong đó, làm rõ các dự án đã hoàn thành chưa 

được quyết toán do chưa được bố trí dự toán ngân sách; các dự án được phê 

duyệt sử dụng từ nguồn tiền bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử 

                                           
3 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14. 
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dụng đất đã nộp ngân sách nhưng chưa sử dụng; các dự án dự kiến sử dụng 

nguồn thu này phát sinh trong năm 2022; tổng hợp trong dự toán chi ĐTPT của 

các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan Kế hoạch và đầu tư và cơ quan Tài chính cùng 

cấp để tổng hợp dự toán NSNN trình cấp có thẩm quyền quyết định.  

h) Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Lập dự toán các nhiệm vụ ĐTPT 

(bao gồm các nhiệm vụ chuyển tiếp (nếu có)) theo quy định hiện hành (chi tiết 

nguồn NSNN, nguồn thu sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn 

vay và nguồn hợp pháp khác của đơn vị) theo từng lĩnh vực sự nghiệp; gửi cơ 

quan quản lý cấp trên, tổng hợp báo cáo cơ quan đầu tư, tài chính cùng cấp. 

i) Đối với công tác lập quy hoạch: Thực hiện lập dự toán theo quy định 

của Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch, 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-

CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về triển khai các nội dung Nghị 

quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội giải thích một số Điều của Luật Quy hoạch. 

2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên 

Trong thời gian đang dự thảo quy định mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách địa phương và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022; trước mắt đề nghị các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, các đơn vị dự toán và UBND các huyện, thành phố tiếp tục căn 

cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 

16/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI kỳ 

họp thứ IV về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và 

thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020, đồng thời rà soát, đề xuất các nội 

dung, định mức phân bổ chi thường xuyên cần điều chỉnh, bổ sung để phù hợp 

với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các văn bản quy định của cơ quan cấp trên, tổng 

hợp chung vào dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022.  

Sau khi các văn bản quy định mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 

tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách địa phương và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên năm 2022 được xây dựng hoàn chỉnh, Sở Tài chính sẽ 

có văn bản hướng để các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cập nhật, hoàn 

chỉnh dự toán NSNN năm 2022. 

2.1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, các 

đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực 

chi, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, triệt để tiết kiệm, đúng tính chất nguồn 

kinh phí, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong đó, cần lưu ý: 

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là 

các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã hội trong bối cảnh còn nhiều 

khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; chú trọng cải cách hành chính theo hướng hiện 

đại, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiết giảm chi phí; 
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đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh 

tế số và xã hội số. 

b) Tăng cường trách nhiệm về tính chính xác của số liệu hoặc cơ sở tính 

của các chế độ, chính sách đối với từng đơn vị, từng huyện, thành phố. Khắc 

phục những tồn tại khi xây dựng dự toán quá cao so với khả năng cân đối của 

ngân sách địa phương như trùng lắp về đối tượng thụ hưởng, thiếu nhiệm vụ chi 

làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng dự toán chung của toàn tỉnh. 

c) Các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố lập dự toán chi thường 

xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi mua sắm, 

bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và 

chế độ quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành; kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất cần thực hiện theo hướng dẫn quy định tại 

Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính. Các cơ quan, 

đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm 

không an toàn, kinh phí thanh tra, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm cần chú ý xây dựng kinh phí 

đảm bảo cho các hoạt động này và kinh phí khen thưởng cho các tổ chức, cá 

nhân có thành tích trong công tác quản lý, tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm. 

d) Dự toán chi hoạt động năm 2022 nguồn NSNN của cơ quan quản lý 

nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW 

Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản 

biên chế; kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó, 

thực hiện kiêm nhiệm chức danh, sáp nhập các xã chưa đạt chuẩn... 

Đánh giá tác động của sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đến NSNN, 

gồm: (i) kinh phí dành ra đối với các cơ quan hành chính từ giảm chi NSNN do 

sắp xếp tổ chức bộ máy (giảm chi hoạt động bộ máy, chi cơ sở vật chất...); (ii) 

giảm chi NSNN do giảm biên chế (giảm chi quỹ lương, giảm chi thường xuyên); 

(iii) nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo chế độ, 

chính sách hiện hành. Trong đó, biên chế năm 2022 là biên chế được cấp có 

thẩm quyền giao. 

e) Dự toán chi hoạt động năm 2022 nguồn NSNN của các đơn vị sự 

nghiệp công lập xây dựng trên cơ sở các mục tiêu về đổi mới đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Cụ thể: 

- Năm 2022, mức tinh giảm biên chế hưởng lương từ NSNN các lĩnh vực 

sự nghiệp thực hiện theo quyết định giao biên chế của cấp thẩm quyền hoặc theo 

Đề án tinh giản biên chế được duyệt (nếu có), đảm bảo mức giảm bình quân tối 

thiểu 2% so với năm 2021, theo đó giảm quỹ lương từ NSNN tương đương tỷ lệ 

giảm biên chế hưởng lương từ NSNN. 

- NSNN không hỗ trợ kinh phí thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công 

lập đã cơ bản tự bảo đảm chi thường xuyên (thu sự nghiệp lớn hơn 90% chi 

thường xuyên của đơn vị), chỉ bố trí kinh phí giao nhiệm vụ, đấu thầu, đặt hàng 

như các đơn vị sự nghiệp công lập khác, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị theo 

quy định. 
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- Trên cơ sở dự kiến đầy đủ các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của 

pháp luật để xác định: tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

đầu tư và chi thường xuyên; tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 

chi thường xuyên. 

- Dự kiến việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.  

g) Thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN (trừ 

các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các 

khoản chi cho con người theo chế độ) so với dự toán năm 2021 của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên cơ sở hạn chế tối đa mua sắm xe ô tô công và trang thiết 

bị đắt tiền, thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công theo quy định; tiết 

giảm các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách như đoàn ra, đoàn vào, khánh 

tiết, hội thảo, hội nghị...., tăng chi từ nguồn thu sự nghiệp công; dành nguồn 

tăng chi đầu tư phát triển, cải cách tiền lương, thực hiện chuẩn nghèo, chi trợ 

cấp xã hội. 

2.2. Một số lưu ý thêm khi xây dựng dự toán NSNN năm 2022 

a) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Xây dựng dự toán chi trên cơ sở 

phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng, dịch vụ công sử dụng NSNN và nhiệm vụ khác; phù hợp với định hướng 

mục tiêu, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và 

Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đối với dự toán kinh 

phí hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, tiếp tục xây 

dựng theo quy định của pháp luật về tự chủ đơn vị sự nghiệp.  

b) Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Thuyết minh cơ sở xây 

dựng dự toán chi thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học 

tập; kinh phí thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở; kinh phí thực hiện chính sách đối với sinh viên sư 

phạm; kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên tình nguyện; kinh phí để thực 

hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình... 

c) Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Thuyết minh cụ thể cơ sở tính 

toán nhu cầu chi thực hiện các chương trình, đề án của ngành y tế đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; dự kiến số kinh phí giảm cấp chi thường xuyên của 

các đơn vị sự nghiệp y tế theo lộ trình điều chỉnh phí, giá dịch vụ y tế; nhu cầu 

NSNN hỗ trợ do giá, phí dịch vụ sự nghiệp công chưa kết cấu đủ chi phí tại các 

đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi phí thường xuyên hoặc 

đơn vị sự nghiệp y tế công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

d) Chi các hoạt động kinh tế: Xây dựng trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ 

được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định. Xây 

dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế công lập theo quy 
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định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và 

Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

đ) Chi quản lý hành chính xây dựng trên cơ sở: 

- Số biên chế được giao năm 2022, trong đó làm rõ số biên chế thực có 

mặt đến thời điểm 01 tháng 6 năm 2021, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu 

biên chế năm 2022 nêu trên. 

- Xác định Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các 

khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, trong đó bao gồm cả quỹ 

lương theo biên chế thực có mặt, quỹ lương biên chế dự kiến tuyển dụng trong 

chỉ tiêu biên chế, giảm quỹ lương gắn với tinh giản biên chế. 

- Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp 

lý, nội dung chi, mức chi, các nội dung liên quan khác) năm 2022 trên tinh thần 

tiết kiệm, hiệu quả. 

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp 

luật, tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật theo quy định 

(trong đó xác định rõ kinh phí bảo đảm xây dựng, hoàn thiện pháp luật là kinh 

phí đầu tư cơ bản cho hạ tầng pháp lý theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 

07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 

83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị 

quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 

đến năm 2020) và ưu tiên bố trí trong phạm vi dự toán được giao để đảm bảo 

thực hiện công tác này. 

- Các Sở, ban, ngành và huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý căn cứ thực tế số tiền bồi thường năm hiện hành và dự 

kiến kinh phí bồi thường trong 6 tháng cuối năm 2021 để đề xuất dự toán kinh 

phí bồi thường năm 2022, báo cáo cùng dự toán chi thường xuyên năm 2022 của 

cơ quan, đơn vị. 

- Đối với các tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, dự toán 

ngân sách năm 2022 được xác định căn cứ vào việc tăng, giảm nhiệm vụ được 

cấp có thẩm quyền giao trong năm 2022. 

2.3. Riêng đối với các huyện, thành phố 

 Báo cáo thuyết minh cụ thể nhu cầu, kinh phí thừa, thiếu để thực hiện các 

chính sách mới, hoặc việc điều chỉnh tăng mức, mở rộng đối tượng thụ hưởng 

các chính sách hiện hành trong năm 2021 và nhu cầu năm 2022 theo quy định. 

3. Lập dự toán chi từ nguồn thu nộp NSNN từ xử lý tài sản công (trừ thu 

ngân sách từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất), thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển 

nhượng vốn nhà nước và thu chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại 
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doanh nghiệp hiện do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (nếu có); dự toán chi 

thực hiện nhiệm vụ bán, thanh lý tài sản công từ NSNN (nếu có): 

Cùng với việc lập tổng hợp báo cáo dự toán các khoản thu này; cơ quan, 

đơn vị được giao quản lý thực hiện tổng hợp báo cáo dự toán chi đầu tư phát 

triển, chi thường xuyên các nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền từ các 

nguồn thu này theo quy định, chi tiết theo lĩnh vực. 

Trường hợp dự toán chi lớn hơn số thu được từ việc xử lý tài sản công, cơ 

quan, đơn vị được giao quản lý tổng hợp, báo cáo dự toán chi năm 2022 phần còn 

thiếu từ NSNN, chi tiết số thu, nhu cầu chi cho từng nhiệm vụ theo quy định. 

4. Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi 

người có công: 

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, 

kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị trung ương 7 (khóa XII) về 

thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

5. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 

2022 theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP, Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán 

kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.  

6. Bố trí dự phòng NSNN: Ngân sách các cấp bố trí dự phòng ngân sách 

theo đúng quy định của Luật NSNN năm 2015. 

7. Dự toán chi sự nghiệp từ nguồn thu được để lại theo chế độ: 

Các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố thực hiện lập dự toán chi từ 

nguồn thu được để lại báo cáo cấp có thẩm quyền theo biểu mẫu quy định tại 

Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, nhưng 

không tổng hợp vào dự toán chi NSNN của các cơ quan, đơn vị và các huyện, 

thành phố. 

8. Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố xây dựng dự toán chi chặt 

chẽ, chi tiết theo từng lĩnh vực quy định tại Luật NSNN, từng nhiệm vụ, từng 

đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; sau khi đã làm việc với Sở Tài chính, các 

huyện, thành phố triển khai ngay công tác lập phương án phân bổ dự toán ngân 

sách năm 2022 của địa phương mình, để khi nhận dự toán ngân sách HĐND tỉnh 

giao, chủ động trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ theo từng lĩnh vực 

và giao dự toán toán ngân sách đến đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo thời gian 

theo đúng quy định của Luật NSNN. 
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9. Xây dựng kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách  

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá các Quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách, các cơ quan, đơn vị được giao quản lý các quỹ tài chính nhà nước 

noài ngân sách dự kiến kế hoạch cơ cấu lại, sáp nhập, dừng, giải thể các quỹ 

hoạt động không hiệu quả, chưa theo đúng quy định của pháp luật trong năm 

2022; lập kế hoạch thu – chi tài chính năm 2022 đối với các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách còn tiếp tục hoạt động thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định của Luật NSNN và quy định của pháp luật có liên quan, gửi kèm báo cáo 

dự toán NSNN năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình tới cơ quan tài chính cùng 

cấp (trong đó, thuyết minh chi tiết về số dư đầu năm; số phát sinh thu từ NSNN 

cấp, từ huy động, tài trợ…trong năm; số chi cho các nhiệm vụ trong năm; tình 

hình biến động về vốn điều lệ, nguồn vốn hoạt động của các Quỹ này). 

C. Lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022 - 2024 

I. Lập kế hoạch thu NSNN 

1. Lập kế hoạch thu NSNN 03 năm 2022 – 2024 trên cơ sở cập nhật kế 

hoạch 03 năm 2021 – 2023, dự toán thu NSNN năm 2022, đánh giá tác động của 

thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, khả năng phát triển trong giai 

đoạn 2022 – 2024 phù hợp chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 – 2030, 

kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 2025, các yếu tố 

dự kiến làm tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu, tác động thu ngân sách từ việc 

điều chỉnh giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình kết cấu đủ chi phí 

vào giá dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo nguyên tắc mọi khoản thu từ thuế, phí, 

lệ phí và các khoản thu khác theo quy định phải được tổng hợp, phản ánh đầy đủ 

vào cân đối NSNN theo quy định của Luật NSNN. 

2. Tỷ lệ tăng trưởng thu dự kiến cho giai đoạn 2022 – 2024 được xác 

định theo đúng chính sách, chế độ thu NSNN hiện hành, tốc độ tăng thu nội địa 

(không kể thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, tiền bán vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của 

Ngân hàng Nhà nước) bình quân chung tăng khoảng 8-9%/năm, tốc độ tăng thu 

từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 5-6%/năm.  

3. Dự toán các khoản thu phí, lệ phí các năm 2022-2024 tích cực, chi tiết 

theo từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định (số thu, số nộp NSNN) và chỉ tổng 

hợp vào dự toán thu NSNN phần phí, lệ phí nộp NSNN.  

4. Đối với các khoản thu học phí, giá dịch vụ y tế, thu dịch vụ sự nghiệp 

công không thuộc danh mục phí và lệ phí, các khoản thu chuyển sang cơ chế giá 

dịch vụ; thực hiện lập kế hoạch thu riêng theo quy định và xây dựng phương án 

sử dụng để gửi cơ quan có thẩm quyền giám sát và tiếp tục thực hiện cơ chế tạo 

nguồn từ khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy định; gửi cơ quan tài 

chính cùng cấp theo quy định.  

II. Lập kế hoạch chi NSNN 03 năm 2022-2024 
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1. Kế hoạch chi NSNN 03 năm 2022-2024 được lập trên cơ sở cập nhật 

kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2021-2023 đã được rà soát, cập nhật vào 

thời điểm 31/3/2021, số ước thực hiện năm 2021, trần chi ngân sách giai đoạn 

2022-2024 do cơ quan có thẩm quyền thông báo; trong đó thuyết minh cụ thể 

các nhu cầu chi tăng, giảm gắn với việc thay đổi cơ chế, chính sách theo các chủ 

trương, phê duyệt của cấp thẩm quyền; các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề 

án, dự án (kể cả chương trình mục tiêu quốc gia) đã hết thời gian thực hiện hoặc 

mới được phê duyệt, đặc biệt lưu ý việc triển khai các Nghị quyết số 18-

NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 

theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

2. Trong quá trình xây dựng dự toán chi NSNN năm 2022, các cơ quan, 

đơn vị cấp tỉnh đồng thời xác định chi tiết chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới của đơn vị 

mình năm dự toán 2022 theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 

69/2017/TT-BTC để làm căn cứ xác định chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới và tổng 

hợp nhu cầu chi ĐTPT, nhu cầu chi thường xuyên trong kế hoạch chi năm 2023, 

năm 2024. Đồng thời các đơn vị lập kế hoạch chi tiết việc triển khai các mục 

tiêu, nhiệm vụ, chính sách, chế độ còn hiệu lực, hết hiệu lực; các mục tiêu, 

nhiệm vụ, chế độ, chính sách mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; cần tính 

toán, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được 

cấp có thẩm quyền ban hành từng năm của giai đoạn 2022-2024, kèm theo 

thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán. 

Đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 

đến hết năm 2021, dự kiến cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ về hoàn thiện tổ chức, 

bộ máy, về giảm biên chế trong từng năm 2022-2024 và các tác động kinh phí 

NSNN theo từng mục tiêu, nhiệm vụ. 

Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 

năm 2021 và các mục tiêu theo Đề án được phê duyệt (nếu có), thực hiện lập dự 

toán tương tự dự toán năm 2022, với mức giảm biên chế hưởng lương từ NSNN 

hàng năm theo Đề án được phê duyệt (nếu có) hoặc hàng năm giảm bình quân tối 

thiểu 2%/năm và nội dung trình nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường 

xuyên NSNN năm 2022 áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. 

3. Đối với các nguồn ngoài ngân sách: lập kế hoạch thu, chi từng năm 

2022-2024 theo quy định hiện hành, chi tiết các khoản thu theo quy định, các 

nhiệm vụ chi ĐTPT, chi thường xuyên theo lĩnh vực chi, từ nguồn phí, nguồn 

thu sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn vay và nguồn hợp 

pháp khác của đơn vị theo từng lĩnh vực sự nghiệp; gửi cơ quan quản lý cấp trên 

tổng hợp, báo cáo cơ quan tài chính, đầu tư cùng cấp. 

4. Về dự toán chi cân đối NSĐP năm 2023, 2024 được tính toán và xác 

định trên cơ sở dự kiến thu điều tiết tạm tính theo phương án trình phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách 

các cấp năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 và số bổ sung cân đối từ ngân sách 

cấp trên như năm 2022 do cơ quan có thẩm quyền thông báo, các nội dung trình 

5 năm 2021-2025 về kinh tế-xã hội. Trong đó: 
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- Về chi ĐTPT: Chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí theo nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; chi 

từ nguồn thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết tương ứng theo số thu. 

- Về chi thường xuyên: xác định trên cơ sở nhu cầu chi tiền lương, thực 

hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn, chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo phân cấp, gắn với việc cơ cấu lại và 

tiết kiệm chi thường xuyên thông qua sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 

số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. 

5. Lập kế hoạch nguồn thực hiện cải cách tiền lương: Thực hiện cơ chế 

tạo nguồn tiền lương theo quy định. 

D. Biểu mẫu báo cáo 

1. Đối với dự toán năm 2022 

1.1. Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ĐTPT, chi thường xuyên, 

chương trình mục tiêu và chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn NSNN, 

vốn ngoài nước (nếu có) năm 2021, xây dựng dự toán chi ngân sách 2022 báo 

cáo theo các mẫu biểu số 05, 06, 07, 08, 09, 11.1, từ 12.1 đến 12.5, từ 13.1 đến 

13.12 (theo từng sự nghiệp), 14,15.1, 15.2, 18, 28 (các nội dung thuộc ngành, 

đơn vị theo dõi, quản lý), 23, 24, 25 và biểu số 35 (đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập) tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

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

163/2016/NĐ-CP và mẫu biểu đính kèm Công văn này (Chỉ các đơn vị là cơ 

quan thường trực các chương trình dự án ODA và vay ưu đãi từ nguồn chính 

phủ vay về cho vay lại lập biểu mẫu 01 kèm theo công văn này) và các mẫu biểu 

số 01 ban hành kèm theo công văn này.  

- Báo cáo nhu cầu và quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu quyết toán 

năm 2019, thực hiện năm 2020, dự kiến năm 2021 theo mẫu biểu 2a, 2b, 2c, 2d 

ban hành kèm theo công văn này. 

 - Đối với dự toán thu, chi NSNN từ sắp xếp lại, xử lý nhà đất được lập 

chi tiết theo các mẫu biểu số 04, 05 ban hành kèm theo công văn này. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Về kế hoạch đầu tư công cung cấp số liệu cho 

toàn tỉnh theo biểu mẫu số 01 ban hành kèm theo công văn này, biểu mẫu số 

11.2, 23,24,25,30,32,33,34 tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính. 

- Đối với Sở Nội vụ:  

Phối hợp đánh giá các nội dung liên quan đến điểm c, d khoản 2, mục III, 

phần A; điểm d, e, khoản 2, mục II, phần B. 

1.2. Đối với các huyện, thành phố 

Ngoài các mẫu biểu nêu trên, các huyện, thành phố báo cáo thêm các biểu 

mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ. 
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1.3. Cục Thuế tỉnh báo cáo theo biểu số 01, 02, 03 tại Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

1.4. Cục Hải quan báo cáo theo biểu số 04 tại Thông tư số 342/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

2. Đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 

2.1. Đối với Cục thuế tỉnh: 

Mẫu biểu số 02, 03 quy định tại Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2.2. Đối với Cục Hải quan tỉnh: 

Mẫu biểu số 02, 03 quy định tại Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2.3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Về kế hoạch đầu tư công cung cấp số liệu cho toàn tỉnh theo Biểu mẫu số 

01, 07 và biểu mẫu số 04 (mục 1 - chi ĐTPT của địa phương) quy định tại 

Thông tư 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính. 

Đánh giá các nội dung liên quan đến chi ĐTPT, Chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ, vốn Trái phiếu chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn 

ODA.... 

2.4. Cục Thống kê tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Bảo hiểm xã 

hội: phối hợp cung cấp số liệu theo biểu mẫu số 01 và 07 quy định tại Thông tư 

69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính. 

2.5. Đối với các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh: Mẫu biểu từ số 13 đến 

số 19 quy định tại Thông tư 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính. 

2.6. Đối với các huyện, thành phố:  

Từ mẫu biểu số 01 đến số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 

69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Đối với UBND các huyện, thành phố: Theo quy định tại Điều 12 Nghị 

định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 thì UBND các huyện, thành phố, 

UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị dự toán thụ hưởng ngân 

sách cấp huyện không phải là đối tượng lập kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm. 

Tuy nhiên để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm của 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch tài chính – ngân sách 03 

năm của tỉnh. 

3. Ngoài các mẫu biểu thực hiện theo khoản 1 và 2 nêu trên. Các sở 

ngành và các huyện, thành phố báo cáo thêm các biểu kèm theo công văn 

này cụ thể như sau: 

- Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, BHXH tỉnh, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo các biểu A (từ biểu 01-14).  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh: Báo cáo theo mẫu biểu B (từ biểu 15-48) 

và mẫu biểu D (biểu số 83). 
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- Các huyện, thành phố báo cáo các biểu C (từ Biểu số 49-82) và biểu D 

(từ Biểu số 83-90) . 

E. Về thời gian gửi báo cáo 

1. Đối với báo cáo đánh giá dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán 

NSNN năm 2022 và lập kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022 - 2024 về Sở 

Tài chính trước ngày 07/7/2021 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

và Bộ Tài chính.  

2. Đề nghị các đơn vị tải các văn bản có liên quan trên hệ thống iOffice 

của Sở Tài chính để nghiên cứu thực hiện. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn xây dựng dự toán 2022, xây dựng 

kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022 - 2024. Đề nghị thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn 

các đơn vị trực thuộc thực hiện, đảm bảo thời gian theo quy định. 

Trong quá trình xây dựng dự toán năm 2022, nếu có những chính sách chế 

độ mới ban hành hoặc các nội dung hướng dẫn mới theo Thông tư của Bộ Tài 

chính, Sở Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn bổ sung; nếu phát sinh khó khăn, 

vướng mắc trong công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2022 đề nghị phản ánh 

kịp thời về Sở Tài chính (Phòng Quản lý ngân sách, số điện thoại: 02053. 

871.580; Phòng Hành chính sự nghiệp 02053.871.581; Phòng Tài chính Đầu tư 

02053.877.070) để cùng phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

 - Lãnh đạo sở; 

- KBNN Lạng Sơn; 

 - Chánh văn phòng; 

 - Các phòng thuộc sở; 

 - Phòng TC – KH các huyện, thành phố; 

 - Lưu VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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