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Kính gửi:  

 - Các đơn vị dự toán, các ngành có liên quan;  

 - Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên; 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 28/5/2021 của Chủ tịch UBND  tỉnh về 
việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND huyện  về 
việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 - 2024; 

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT -BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách 

nhà nước 03 năm 2022-2024; 

Thực hiện Công văn số 1912/STC-QLNS ngày 01/6/2021 của Sở Tài chính về 
việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính 

– ngân sách 3 năm 2022 – 2024. Ngày 03/6/2021, phòng Tài chính – Kế hoạch đã ban 
hành Công văn số 416/TCKH về việc hướng dẫn xây dựng Dự toán ngân sách địa 

phương năm 2022; kế hoạc tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024 gửi các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. 

Ngày 19/8/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 3164/STC -QLNS về 

việc hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán NSNN năm 2022 . Để đảm bảo công tác 
xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2022 theo đúng quy định của Luật 

NSNN và theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, phòng Tài chính – Kế hoạch 
hướng dẫn bổ sung một số nội dung về xây  dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 với nội dung như sau : 

1. Dự toán thu NSNN: Năm 2022 là đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022 -
2025. Dự toán thu NSNN năm 2022 được xây dựng ở mức phấn đấu tích cực, khả 

thi, đảm bảo quy định các Luật về thuế, phí, lệ phí và các văn bản pháp luật có liên 
quan, các quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương giai 

đoạn mới. Dự toán thu nội địa  năm 2022 (không kể các khoản thu có tính chất ổn 
định và loại trừ các yếu tố tăng, giảm do thay đổi chín h sách) bình quân chung cả 

huyện phấn đấu tăng 6-8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021. Mức tăng thu cụ 
thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với  tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện và 
của từng xã, thị trấn. 
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 2. Dự toán chi NSNN 

 2.1. Dự toán chi đầu tư phát triển 

 - Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các 

công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, CTMTQG xây dựng nông thôn mới; dành 

tối thiểu 10% tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 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 thị số 1474/CT -TTg ngày 24/8/2011. 

2.2. Dự toán chi thường xuyên  

- Dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn 

được xây dựng trên cơ sở Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022  theo 

quy định của HĐND tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo Chỉ thị 

số 20/CT-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh và số kiểm tra thu, chi ngân sách 

năm 2022; các đề án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Dự toán chi thường 

xuyên xây dựng chi tiết theo từng lĩnh vực, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị 

quan trọng, thực hiện đầy đủ các chế  độ, chính sách của Nhà nước, nhất là chính 

sách chi cho con người, an sinh, đảm bảo xã hội. 

- 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 cơ sở vật chất theo quy định. Không bố trí chi thường xuyên đối với các 

nhiệm vụ mới về cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Luật 

Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện 

theo Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về quản lý, sử dụng NSNN đối với một 

số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

- Đối với dự toán chi thường xuyên, thực hiện giảm dự toán đối với các cơ quan 

nhà nước, Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp trên cơ sở tinh giản biên chế, sắp 

xếp lại bộ máy, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 được xác định căn cứ 

vào kết quả thực hiện lũy kế đến năm 2021, mục tiêu Nghị quyết số 18 -NQ/TW, 

Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ -CP, riêng mức giảm biên 

chế được xác định theo quyết định giao biên chế của cấp thẩm quyền (nếu có).  

 3. Một số nội dung khác 

- Các nội dung không hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện theo quy định tại  

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 20/CT -UBND ngày 

28/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Ngoài nội dung hướng dẫn tại văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn thực hiện theo nội dung Công văn số 1388/UBND -TCKH ngày 
26/7/2021 của UBND huyện V/v chuẩn bị các nội dung thảo luận dự toán ngân sách 
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nhà nước năm 2022 (bước 2) và gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất ngày 
31/8/2021 và chịu hoàn trách nhiệm về số liệu, căn cứ để xây dựng dự toán năm 2022. 

- Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

phòng Tài chính – Kế hoạch để kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền . 

Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Công văn ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện  (b/c);    
- Đ/C Trịnh Thị Phượng – PCT UBND huyện (b/c);  
- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nhâm Quyết Thắng 
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