
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STC-QLNS Lạng Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

V/v xây dựng dự toán thu - chi 

ngân sách Nhà nước năm 2023. 

 

 

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Quản lý thị trường 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; 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 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; 

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 

năm 2023. Tuy nhiên, để chủ động, chuẩn bị tốt cho công tác xây dựng dự toán 

ngân sách năm tiếp theo, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách năm 

2023 theo nội dung sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 

1. Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách 

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 dịch 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 2022, khả năng thực hiện thu NSNN năm 

2022, kiến nghị các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu 

NSNN được giao. 
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Trong đó: 

1.1. Cục Thuế, Cục Hải quan 

Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022, đánh giá 

cụ thể đối với từng sắc thuế, từng khoản thu đột biến. Đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu; rà soát các chính sách thuế mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung. Phân tích những ảnh hưởng của sự thay đổi các cơ chế 

chính sách làm tăng (giảm) đến thu ngân sách. Thuyết minh bằng lời về những 

hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách, nêu rõ lý do đạt, 

không đạt, nguyên nhân của những hạn chế. Phân tích kỹ về kim ngạch xuất 

nhập khẩu ảnh hưởng đến số thu ngân sách.  

Ngoài ra, trong báo cáo đề nghị các đơn vị tổng hợp số liệu và phân tích 

(có số liệu cụ thể) về công tác quản lý nợ thuế, quản lý thuế, công tác thanh tra, 

kiểm tra sau thông quan và các nội dung liên quan khác thuyết minh cho số liệu 

và tình hình, nhiệm vụ thu ngân sách. 

1.2. Cục Quản lý thị trường  

Đánh giá công tác quản lý thị trường, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại...; kết quả thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm, tình 

hình thực hiện thu nộp ngân sách (chi tiết số nộp ngân sách địa phương và số 

nộp ngân sách trung ương), thuyết minh bằng lời về những hạn chế, tồn tại, 

nguyên nhân của những hạn chế. 

1.3. Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Đánh giá tình hình thực hiện thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện 

vận tải ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới theo Nghị quyết số 

01/2019/NQ - HĐND (trong đó chi tiết khoản thu phí cửa khẩu và khoản thu phí 

sang tải 40% nộp NSNN). Nêu rõ các nguyên nhân, tác động ảnh hưởng đến 

công tác thu phí.  

Rà soát các khu đất dự kiến bán đấu giá quyền thuê đất đối với những khu 

đất được giao cho Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý. 

1.4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện đấu giá đất. 

- Báo cáo số liệu năm 2022 đối với tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

đối với số tiền nhà đầu tư ứng trước theo Công văn số 11282/BTC-NSNN ngày 

29/9/2019 của Bộ Tài chính. 

1.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn năm 2022. Trong đó lưu ý 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; đánh giá chi 
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tiết các khoản thu khác phát sinh. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách 

2.1. Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển 

Đánh giá tình hình giải ngân vốn đến hết tháng 6 năm 2022, dự kiến khả 

năng thực hiện đến hết ngày 31/12/2022; 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 2021, kế hoạch vốn năm 2022, vốn bổ sung, điều chỉnh và ước thực hiện 

năm 2022, kèm theo thuyết minh). Báo cáo tình hình thu, nộp ngân sách và việc 

thực hiện dự toán chi ĐTPT năm 2022 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 

31/12/2021; ước số xử lý trong năm 2022; dự kiến số nợ xây dựng cơ bản, số 

ứng chưa có nguồn thu hồi đến ngày 31/12/2022 (chi tiết từng dự án). 

Đồng thời thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 

1027/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/6/2022 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2022. 

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện chi thường xuyên  

Đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi 

thường xuyên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 

và chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn NSNN, vốn ngoài nước (nếu 

có) năm 2022, trong đó: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2022 theo 

từng lĩnh vực chi cụ thể (lưu ý lĩnh vực chi quản lý hành chính thực hiện chế độ 

chính sách tại xã, thôn). 

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

nguồn NSNN trong 6 tháng, dự kiến cả năm 2022; những khó khăn, vướng mắc 

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

- Báo cáo cụ thể việc bố trí ngân sách và sử dụng dự phòng (cấp huyện) 

và nguồn cải cách tiền lương. 

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

quan Thanh tra. 

- Đánh giá kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách năm 2022. 

II. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 

Năm 2023 là năm thứ ba của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạc Tài chính 5 năm 2021-2025, năm thứ ba thực hiện kế hoạch tài chính 5 
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năm giai đoạn 2021-2025, 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 tại Điều 41, Luật NSNN và 

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

HĐND các cấp thông qua. 

Các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh, các cấp ngân sách trên cơ sở đánh 

giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, bám sát mục tiêu 

và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 của 

ngành, lĩnh vực và địa phương để xây dựng dự toán năm 2023 đảm bảo sát thực 

tiễn. 

1. Xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023 

1.1. Dự toán thu nội địa năm 2023 

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 2022, những đặc thù 

của năm 2023, bám sát quy định phân cấp nguồn thu tại Nghị quyết số 

19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo các khu đất dự kiến bán đấu 

giá trong năm 2023 trên địa bàn huyện, trong đó phân định các cơ sở nhà, đất 

bán đấu giá theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các khu đất bán đấu giá 

theo Luật Đất đai.  

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo các khu đất dự kiến bán đấu 

giá theo Luật Đất đai dự kiến năm 2023 thuộc cấp tỉnh thực hiện bán đấu giá.  

1.2. 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 phù hợp với khả 

năng thực tế của tỉnh, nhất là trong tình hình tỉnh đang thực hiện các biện pháp 

phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

2. Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2023 

2.1. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển 

Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố xây dựng dự toán chi đầu tư 

phát triển theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 
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1027/SKHĐT-QLĐTC ngày 02/6/2022 về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công 

năm 2022. 

2.2. Xây dựng dự toán chi thường xuyên 

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 18/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022, các văn bản quy định hiện hành, xây dựng dự toán chi 

thường xuyên năm 2023 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. 

2.3. 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; lập 

kế hoạch thu – chi tài chính năm 2023 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 2023 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). 

III. Mẫu biểu báo cáo 

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 2022, xây 

dựng dự toán chi ngân sách 2023 báo cáo theo các mẫu biểu: 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: 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); Nghị định số 

31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017: các mẫu biểu 12, 13, 14, 15, 16, 17. 

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

toàn tỉnh theo 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. 

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. 

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. 
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IV. Thời gian gửi báo cáo  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo về 

Sở Tài chính trước ngày 05/7/2022, để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính đảm bảo thời gian quy định.  

Sau khi có văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Tài chính sẽ có hướng dẫn bổ sung; trong quá 

trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng dự 

toán NSNN năm 2023 đề nghị các đơn vị và các huyện, thành phố phản ánh về 

phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính để kịp thời xử lý, hoặc có hướng dẫn cụ 

thể tiếp theo. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan triển khai, chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Toàn 
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