
UBND THANH PHO HA NOI  CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S TA! CHINH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 492/HD-STC Ha Nói, ngày a3tháng 8 nám 2024 

HIJNG DAN 
Xây dirng diy toán ngân sách nhà nu*c nãm 2022, 

k hoich tài chInh - ngân sách nhà niróc 03 nám 2022-2024 

CAn c1r Chi thj s 20/CT-TTg ngày,  23/7/2021 cüa Thu tuàng ChInh phü v 
vic xay dirng kê hoch phát triên kinh té - xã hi và dr toán ngân sách nhà nuâc 
nAm 2022; 

CAn ci1 Thông tu s 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/202 1 cüa B Tài chInh huó'ng 
dan xây dirng dir toán ngân sách nhà nithc nAm 2022 và kê hotch tài chInh - ngân 
sách nhà nuâc 03 nAm 2022-2024; 

CAn cir Chi thj s 1 8/CT-UBND ngày 30/7/2021 cüa UBNID thành phô Ha NOi 
ye vic xây drng kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi và d? toán ngân sách nhà nuâc 
nAm 2022; 

Sâ Tài chInh hrn9ng dn mt s nti dung CG bàn v& xây drng dir toán ngân 
sách nhA nuâc nArn 2022, kê hotch tài chInh - ngân sách nhA nuóc 03 nAm 2022-
2024 nhu sau: 

I! JJANH GIA TINH HINH THU'C HIN NH!M VJ NGAN SACH 
NHA NU'OC NAM 2021 

CAn cü Nghj quyt s 20/NQ-HDND ngày 08/12/2020 cüa HDNID ThAnh phô 
ye dir toán ngân sách dja phuang và phân bô ngân sách cap thành phô Ha Ni nAm 
2021, Quyêt djnh so 5568/QD-UBND ngày 09/12/2020 cüa UBND Thành phô ye 
vic giao chi tiêu kê hoach kinh tê - xA hi và d%r toán thu, chi ngân sách nAm 2021 
cüa thành phô HA Ni; các Quyêt djnh cüa UBND Thành phô ye giao d%r toán NSNN 
thirc hin các chuo'ng trInh, nhim vii bô sung trong nAm; các chi do cüa UBND 
Thành phô ye quAn 1, diêu hành tài chInh ngân sách; vAn bàn so 8543/STC-QLNS 
ngày 29/12/2020 cüa Si Tài chInh Ha Ni hrncng dn mt so diem ye tO chirc thirc 
hiên du toán NSNN nAm 2021, các sâ, ban, ngAnh vA qun, huyn, thj xA thrc hin 
nhu sau: 

1. Dánh giá tInh hInh thiyc hin nhim viii thu NSNN nãm 2021 

1.1. Nguyen tic chung 

Dánh gia thirc hin thu NSNN theo quy djnh cüa Lust NSNN, quy djnh cüa 
pháp luât ye thuê, phi và 1 phi và các vAn bàn chi do, diêu hành NSNN cüa cap có 
thâm quyen; không dánh giá vào thu NSNN các khoAn thu phi dAchuyên sang giá 
djch vii theo quy dinE cUa Lut Phi vA 1 phi, các khoAn dixçc khâu trtr dôi vi cci 
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quan nhà nuâc hoc khoãn trich 1ii phi thu tr các hott dng djch vii do dcn vi sir 
nghip cong 1p và to chirc duçc c quan nhà nuc có thâm quyên giao thirc hin. 

Can cir kt qua phát trin kinh t - xà hi và thu NSNN 6 tháng du näm, dir 
kiên khà näng tIc hin 6 tháng cuOi nàm, trong do tp trung lam rO nhtng thun 
1i, khó khàn, nhât là tác dng cüa di djch Covid-19, biên dôi khI hu, thiên tai và 
các xu huâng mâi ye djch chuyên dâu tu, thumg mi, chuyên dôi sO lam thay dôi 
phuang thüc san xuât, mô hInh kinh doanh,... cüa doanh nghip, ãnh hu&ng den hoat 
dng san xuât kinh doanh, xuât nhp khau, các s, ngành có lien quan và UBND 
các qun, huyn, thj xã thuc hin rà soát, dánh giá các yêu tO tác dng tang, giãm 
thu NSNN näm 2021, kiên nghj các giái pháp diêu hành thu dé phân dâu hoàn thành 
müc cao nhât dr toán thu NSNN dâ duçic HDND các cap quyêt dnh. Trén cci sâ do, 
dánh giá thirc hin thu NSNN nàm 2021, so sánh vâi dir toán duc giao. 

1.2. N3i dung dánh giá tlnh hlnh thrc hin nhim vy thu NSNN nám 2021 

a) Dánh giá, phân tIch nguyen nhan tác dng tang, giàm thu ngân sách nàm 
2021, chü lam rO: 

- Các yu t tác dng dn hott dng san xut - kinh doanh, djch vii và xut 
nhap khâu cüa doanh nghiêp, to chOc kinh tê trong tü'ng linh vuc và tmnh hInh, xu 
hrning phiic hOi san xuât kinh doanh sau djch Covid- 19 (nêu có); khã näng triên 
khai các dir an dâu tu ma rng, dâu tu mai; các dir an dâ hêt thai gian uu dâi thuê; 
san luqng san xuât và tiêu thy, gia ban, igi nhun cüa các san phâm hang hóa, djch 
vii chü yêu trên dja bàn; toe d tAng tnrO'ng tOng mirc ban lé hang hóa và doanh thu 
djch vi tiêu dung; din biên thj tnthng. 

- Tác dng cüa bin dng giá du thô, nguyen nhiên 4t 1iu dâu vào, go và 
hang hóa nOng san khác trên thj tru?yng the giai, trong nithc; tác dng cüa viêc thuc 
hin các cam kêt hOi  nhp kinh tê quOc te, trong do có các Hip djnh thuang mi ttr 
do the h mâi; các chInh sách tiên t, tin dung, thuang mai,  dâu tu, chinh sách giá, 
câi cách thu tiic hanh chinh và các yêu to khác den nen kinh te va kêt qua thu NSNN 
trong 6 tháng dâu nAm. 

- TInh toán cii th các yu t tAng, giam thu do thay di chInh sách pháp 1ut 
ye thu; gia han, mien, giàm thue, phi, 1 phi, các giài pháp ye thu NSNN tháo g 
khó khAn cho doanh nghip va nguai dan do tác dng cüa dai  dch Covid- 19 va thirc 
hin 1 trInh cAt giãm thue d thrc hin các cam ket hi nhtp kinh tê quOc té, nhix: 

+ Nghj quy& s 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 nAm 2020 cüa Uy ban 
Thuang vii QuOc hi ye dieu chinh muc giàm tth gia canh cUa thue thu nhp cá 
nhân; 

+ Nghj djnh s 1 14/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 nAm 2020 cüaChinh phü 
quy djnh chi tiet thi hành Nghj quyêt so 1 16/2020/QH14 cUa QuOc hi ye giàm thue 
thu nhp doanh nghip phãi np cüa nAm 2020 dOi vai doanh nghip, hçip tác xä, 
dcm vi sir nghip yà to chuc khác; 

+ Nghj djnh s 126/2020/ND-CP ngAy 19 tháng 10 nAm 2020 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mt sO dieu cüa Lut Quàn l thue; 
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+ Nghi djnh s 52/2021/ND-CP ngày 19 tháng 4 nAm 2021 cüa ChInh phü ye 
gia han  thai  han  np thuê giá trj gia tang, thuê thu nhp doanh nghip, thuê thu nhp 
cá nhân và tiên thuê dat trong näm 2021; 

±Nghj djnh s 18/2021/ND-CP ngây 11 tháng 3 11am 2021 cüa ChInh phü s1ra 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 13412016/ND-CP ngày 01 tháng 9 näm 
2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Thuê 
xuât khâu, thuê nhtp khâu; 

+ Nghj djnh s 41/2021/ND-CP ngày 30 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü quy 
dinh süa dôi, bô sung môt so diêu cüa Nghj djnh so 82/2017/ND-CP ngày 17 tháng 
7 näm 2017 cüa ChInh phü quy djnh ye phiiong pháp tInh, miTrc thu tiên cap quyên 
khai thác tài nguyen nixOc; 

+ Nghj djnh s 44/2021/ND-CP ngày 31 tháng 3 näm 2021 cüa Chinh phü 
huong dn thirc hin ye chi phi dirge trir khi xác djnh thu nhp chju thuê thu nhp 
doanh nghip dôi vi khoân chi üng h, tái trçY cüa doanh nghip, to chirc cho các 
hoat dng phông, chOng djch Covid-19; 

+ Các Nghj djnh v Biu thu xut khu u'u dãi, Biu thu nhp khu ixu dãi 
dc bit cüa Vit Nam dê thirc hin các Hip djnh, ThOa thun Thi.wng mai  tir do; 

+ Các van ban, chInh sách, ch do thu thus, phi, 1 phi khác tác dng dn vic 
thuc hiên nhiêm vu thu NSNN näm 2021 (nêu co). 

b) Dánh giá tInh hInh, kt qua thirc hin các bin pháp v quân 1 thu NSNN 
theo Nghj quyêt sO O1INQ-CP; kêt qua thanh tra, kiêm tra và x1r 1 thu hôi ng d9ng 
thuê: 

- Dánh giá cOng tác don dc, cuông ch, xir 1 thu hi nçi dong thus trong 6 
tháng dâu nãrn 2021; dir kiên sO nçi thuê xir 1 trong các tháng cuôi näm 2021 (so 
vi chi tiêu, kê hoach dixorc giao - nêu co) vâ so dii nç thuê den ngây 31 tháng 12 
näm 2021. 

- Kt qua thirc hin các kin nghj cUa Kim toán nba nuâc, cci quan thanh tra 
yà quyêt dnh truy thu cüa cc quan thuê các cap khi thirc hin nhim vii thanh tra, 
kiêm tra chap hành pháp 1ut thuê. 

c) Dánh giá tInh hInh hoàn thu giá trj gia tang: 

- Di,r kin s kinh phi hoàn thus giá trj gia tang thrc hin trong näm 2021 trén 
cc sO' diing chInh sách chê d vã phü hgp vâi thirc té phát sinh. 

- Tang cu&ng cOng tác giám sat, kim tra, thanh tra sau hoàn thug giá trj gia 
tang, x1r 1 thu hôi kjp thO'i tiên hoàn thuê giá trj gia tang sai quy djnh; 

- Kin nghi diu chinh co ch quan 1 hoàn thu giá trj gia tang, truO'ng hgp 
can thiêt thI dê xuât diêu chinh nguôn kinh phi hoan thuê gia trj gia tang (bô sung, 
tarn üng, cat giãm) die phü hqp vO'i thrc te phát trien kinh tê xã hi trong các tháng 
cuôi 11am, dam bão hoàn trá chat chê, ding quy djnh cüa pháp 1ut. 

d) Dánh giá thrc hin hoàn trâ các khoân thug, tin chm np, tin pht np 
thüa theo quy djnh cüa pháp 1ut (ngoài hoàn thuê giá trj gia tang): 
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Dánh giá tInh hInh thirc hin theo các tiêu chI: s tin hoàn trã, s b h so' 
xern xét hoàn trá, so lan ra quyêt djnh hoàn trã theo các quy djnh và nhu'ng viió'ng 
mac, khó khän, kiên nghj giãi pháp ye cc chê chInh sách, cong ngh quãn l, to chüc 
phôi hçip trong qua trInh triên khai, thçrc hin (neu co). 

d) Dánh giá tInh hInh thu ngân sách tr xi:r 1 tài san cOng theo quy djnh tai  Nghj 
djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 nàm 2017 quy djnh chi tiêt mt so diêu 
cüa Lut quàn l, sr dçing tài san cOng (Nghj djnh sO 151/20171ND-CP); thu ngân 
sách tir dat dai (thu tiên si:r diing dat, tiên thuê dat) theo pháp luat  ye dat dai và thu 
ngân sách ti'r xi:r l, sap xêp nhà, dat theo quy djnh tai  Nghj djnh so 167/2017/ND-
CP ngày 31 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh phü quy djnh vic sap xêp iaj,  xi:r l tài 
san cOng (Nghj djnh so 167/2017/ND-CP), Nghj djnh so 67/2021/ND-CP ngày 15 
tháng 7 nãm 2021 cUa ChInh phü sira dôi, bô sung mOt  sO diêu cüa Nghj djnh so 
167/2017/ND-CP, Nghj djnh sO 69/2019/ND-CP ngày 15 tháng 8 näm 2019 cüa 
Chinh phü quy djnh vic sir diing tài san cOng de thanh toán cho Nhà dâu tu khi thirc 
hin dir an dâu tu xay dirng cOng trInh theo hInh thirc Hçrp dông Xây dirng - Chuyên 
giao (Nghj djnh so 69/20 19/ND.-CP) và quy djnh pháp 1ut khác có lien quan; thu 
ngân sách tir cho thue quyên khai thác, chuyên nhuçmg có thi han  quyên khai thác 
tài san kêt câu ha tang, khai thác mt nithc (sau khi trr di các chi phi có lien quan). 

Ngoài ra, tip tçic dánh giá tInh hInh thu tin sir dung dt khi giàm dôi tuçmg là 
h gia dInh, cá nhân duçic ghi nç tiên si.r ding dat và bO quy djnh giàm 2%/näm tInh 
trên so tiên sü dçing dat duçc ghi nq trá truâc thi han  theo quy djnh t?i  Nghj djnh 
so 79/2019/ND-CP cUa ChInh phü ngày 26 tháng 10 nàm 2019 cüa ChInh phü sira 
dOi Dieu 16 Nghj djnh sO 45/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 cüa ChInh 
phü quy djnh ye thu tiên s1r dung dat. 

e) Bao cao kt qua phi hçip giuia các cp, các ngành trong cOng tàc quân l, 
tháo gi kho khän, vuóng mac ye thu NSNN, bàn dâu giá tài san Nhà nuâc, dâu giá 
quyen sir diing dat và to chi'rc thirc hin thanh tra, kiêm tra, dOn dOc thu hOi ng thue, 
chOng that thu, chOng chuyên giá; tOn tai,  uó'ng mac yà giâi phap khäc ph%lc. 

g) Dánh giá tInh hInh thu phi yà 1 phi theo quy dnh cUa Lut Phi và l phi 
(dánh giá sO thu phi, l phi theo quy dnh; sO thu phi np NSNN); thu xir pht vi 
pham hành chinh, thu phat, tjch thu yà các khoàn np NSNN khác trong nàm 2021 
theo Luât Xir phat vi pham hành chinh yà các yàn bàn pháp lust  có lien quan. 

h) Dath giá các khoàn thu ducic d lai  näm 2021 dj yyj  các co quan hành chinh 
nhà rnthc duqc hung co che dc thu theo quy djnh cüa các cap thâm quyen, chi tiêt 
nguOn phi dê lai,  các khoân thu duçic quy dnh tai  các  Lust  chuyen ngành khác hoc 
tai các yàn bàn pháp 1ut khác ma Lust NSNN, Lut phi yà l phi chua quy djnh cii 
the là nguOn thu NSNN (dithi day gi là thu nghip vi), khoãn trIch qua cOng tác 
thanh tra, kiem toan, các nguOn thu hp pháp theo quy djnh (neu co) và dir kien sO 
lüy ké cOn lai  den ht nam 2021. 

i) Dánh giá các khoán thu cüa các do'n vj sr nghip cong l.p (ngoài ngun 
NSNN), tren co s& do xac djnh müc d tr chü cüa t11ng dcin yj; dánh giá các khoàn 
thu phi ducic d 'a  theo quy dijnh cüa pháp lut dOi vi các co' quan quàn l nhà 
nuâc, do'n yj  sir nghip cOng lap. 
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k) Cong ty X s kin thit Thu dO dánh giá, phân tIch tInh hInh thu tü ngun 
xô so kiên thiêt, phân chia doanh thu xô so (np thuê, trã thuing cho khách hang, 
chi phi cho d.i 1 ban ye, chi phi in ye, quãn 1 doanh nghip và trIch 1p các qu); 
t 1 ye hüy không ban thrcic. 

2. Dánh giá tInh hlnh thirc hin nhim vi chi NSDP nãm 2021 

2.1. DEi vói nhim vy chi dtu tu'phát triên 

a) Dánh giá viçc trie2n khai và td chz'c thy'c hiçn dy' toán chi dau tu'phát trie2n 
(DTPT) nám 2021 

- TInh hInh phân b và giao, diu chinh, b sung di,r toán chi DTPT nguôn 
NSNN 11am 2021, chi tiêt theo trng lTnh virc chi: 

+ Th?yi hmn phân b và giao k hoach cho chü dâu tu; 

+ Kt qua b trI dir toán d thu hi vn ngân sách üng trtthc và thanh toán nçi 
xay dimg ca bàn thuc nguOn NSNN; 

+ Viêc diu chinh, b sung di,r toán chi DTPT cüa các sâ, ban, ngành, dja 
phuang näm 2021 (nêu có); 

+ Kho khän, vuàng mc và kin nghj diu chinh c ch, chinh sách; kin nghj 
trong to chirc thirc hin. 

- TInh hInh thuc hiên du toán chi DTPT cüa NSNN näm 2021, chi tiêt theo 
tmg linh virc chi, gOm: 

+ Chi DTPT tir ngun chi can di NSNN (bao gm câ chuyn ngun tü cac 
näm trithc sang nãm 2021 theo quy djnh): Dánh giá tmnh hInh giài ngân vOn den hêt 
tháng6 11am 2021, dir kiên kha näng thirc hin den hêt ngày 31 tháng 12 11am 2021; 
chi tiêt theo tmg nguOn von (trong do: doi vri chi DTPT cüa NSDP, dé nghj chi tiêt 
nguôn vOn NSDP; von NSTW h trçi có m1ic tiêu tü von ngoài nithc, von trong 
nucc), co biêu phu luc chi tiêt tung du an, so lieu ye tong muc dâu tu duoc duyêt, 
von thanh toán lily kê den hêt näm 2020, kê hotch von närn 2021 - ke cà von bô 
sung, diêu chinh và ithc thirc hin nãm 2021, kern theo thuyêt minh). 

DtM yói chi DTPT tir ngun tin thu dugc tü bàn tài san trên dat, chuyn 
nhrn'ng quyên và chuyên miic dIch sir dçtng dat: báo cáo tInh hInh thu, np ngân 
sách yà viêc thirc hin dir toán chi DTPT närn 2021 tr nguOn thu nay. 

Dánh giá tInh hInh xir 1 nq dQng xay drng cci bàn ngun NSNN và thu hM 
von üng den ngày 31 tháng 12 11am 2020; uó'c so xir 1 trong näm 2021; dir kiên so 
nç xay dimg cci bàn, so 1mg chua có nguOn thu hôi den ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
(chi tiet tixng di,r an). 

+ Chi DTPT theo hInh thuc hçp tác cong tu: Dánh giá tInh hInh thirc hin vic 
sü dung tài san cOng dê thanh toán cho Nlià dâu tu thrc hin di,r an dâu tu xây dimg 
cong trInh theo hInh thüc Hçxp dông Xây drng - Chuyên giao theo Ngh djnh so 
69/2019/ND-CP cüa ChInh phu; khó khàn, vu&ng mac yà nguyen nhân, kiên nghj.— 
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+ Dánh giá vic chuyn dM nhiêm vu, dir an du tu theo hInh thüc hqp tác cong 
tác tu sang hInh thüc NSNN dâu tu trrc tiêp 100% và tác dng den NSNN (nêu co), 
vic bô sung dir toán chi DTPT nguôn NSNN nàm 2021 (neu co). 

+ TInh hInh trin khai các du an, chuang trInh tir ngun vay và trâ nç các nguôn 
von vay cüa Thành phô. 

+ TInh hInh quy& toán dir an du tu hoàn thành, trong do nêu rO: so dir an dã 
duqc phé duyt quyêt toán dir an hoàn thành và so von cOn lai  chua duçic bô trI dê 
thanh toán so v&i giá trj quyêt toán d%r an hoàn thành duçc cap có thârn quyên phê 
duyt; so dir an dãhoàn thành nhung chua quyêt toán theo quy djnh den hét tháng 
6 nãm 2021, dir kiên den het nàm 2021; nguyen nhân và giâi pháp xir 1. 

- Dánh giá tInh hInh thirc hin các nhim vii chi DTPT nàm 2021 cüa các Co 
quan hành chInh nba nuâc dang duçyc hithng ca chê dtc thu theo quy djnh, chi tiêt 
theo trng dir an và nguOn kinh phi (NSNIN, nguôn phi duçic dê 'ai,  nguôn ducc trIch 
1i qua cong tác thanh,tra, kiêm toán, nguOn thu nghip vii, nguOn hçp pháp khác); 
gi.'ri ca quan quãn 1 cap trén tong hcp, báo cáo co quan tài chinh, dâu tu càng cap. 

- Di vâi các nguOn ngoài can di NSNN cüa dan vj sir nghip cong lap: dánh 
giá vic phê duyt, bo trI nguôn, kêt qua thirc hin nhim vii chi DTPT näm 2021 
theo quy djnh (chi tiêt nguôn phi và nguOn thu sir nghip dugc dê lai,  qu5' phát triên 
hoat dng s1r nghip, nguôn vay và nguOn hcip pháp khác cüa dan vj) theo tüng linh 
virc chi; giri co quan quãn 1 cap trén tOng hçp, báo cáo co quan tài chinh, dâu tu 
cUng cap. 

b) Dánh giá tlnh hlnh thzcc hin các nhim vy chi DTPT khác cza NSNN näm 
2021 

TInh hInh thuc hin k hoach tin diing du tu ixu dãi cüa Nhà nuâc và tin ditng 
chinh sách 6 tháng dâu nAm, uOc th'çrc hin Ca näm 2021 (huy dng von, phát hành 
trái phiêu duçc ChInh phü bào länh; tang trithng tin diving, giâi ngân, thu nçi gOc, du 
nçi cho vay; NSNN cap bü chênh 1ch läi suât và phi quân 1,...); vic cài cách hành 
chinh trong thU tiic xét duyt cho vay. Ngân hang chInh sach xã hi - Chi nhánh 
thành phO Ha Ni bao cáo ye tInh hInh thrc hin chInh sách cho vay giài quyêt vic 
lam trén dja bàn Thành phô (nguon vOn ngân sach Thành phô Uy thác qua Ngân 
hang chinh sách xã hi). 

c) Tmnh hInh thu'c hiên xã hói hóa nàm 2021. 

Dah gia tInh hInh thirc hin näm 2021 v thng ngun lirc và ca cu ngun lirc 
xa hôi hOa dâu tu theo ngành, linh vuc; sO luçmg các co s& duçic dâu tu tr nguôn 1irc 
xä hi hóa; két qua dat  duçic; tOn tai,  nguyen nhân và kien nghj (nêu có). 

2.2. Diii vöi nhim vy chi lhwó'ngxuyên 

Cac ca quan, dan vj tp trung dánh giá tInh hInh thrc hin cac nhim vi chi 
thi.thng xuyên näm 2021 nhu sau: 

a) Dánh giá tInh hInh trien khai phdn b, giao c4c toán và thy'c hiçn dy' toán 
chi thu'&ng xuyen 6 tháng dáu nám, dy' kiên k/ia näng thy'c hin cá nàm 2021 chi tiêt 
theo timg linh vy'c chi du'cic giao, trong do tp trung lam rô các nhim vy chi phát 
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sinh dé thigphó vó'i dgi djch Covid-19, phông cMng thiên tai, dam báo quo'cphông, 
an ninh và an sinh xâ h5i. Dánh giá the tInh hInh triên khai thirc hin các ché d, 
chInh sách phông chông, djch và ho trçl cho ngu?i dan bj ãnh hu&ng bii dai  djch 
Covid-19 theo quy djnh cüa Trung wing vâ Thành phô (cac Nghj quyêt so: 16/NQ-
CP ngày 08/02/2021, 58/NQ-CP ngày 08/6/2021, so 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và 
Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa ChInh phü và các Nghj quyêt 
so: 01/2020/NQ-HDND ngáy 1 5/5/2020, 02/2021/NQ-HDND ngày 23/6/202 1 cüa 
HDNID Thành phô,...); 

b) Dánh giá ke't qua thu'c hiên các muc tiêu, nhiêm vy, các chu'ong trInh, dy an 
ló'n nguôn chi thir&ng xuyen cla NSNN trong 6 tháng dáu nàm, dr kiên cá nám 
2021, nhil'ng khó khán, vu6'ng mac và dé xuát bin pháp th lj ye ccr chê, chInh sách 
trong to chi'c thirc hién, cy the: 

- Rà soát, xác dinh cac nhiêm vu, chInh sách, ch d kt thüc; kin nghj b 
sung, sira dôi các nhim vi;i, chInh sách, chê d không phü hçip vi thi;rc tê. 

- Dánh giá viêc thirc hin ct giàm, tit kim chi thithng xuyên theo Nghj quy& 
so 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 cüa ChInh phü và Cong van so 6299/BTC-NSNN 
ngày 11/6/2021 cüa B Tài chinh ye vic tiêt kim chi thuing xuyên nàm 2021 theo 
Nghj quyêt so 58/NQ-CP và Cong van 1968/UBND-KT ngày 23/6/202 1 cüa UBND 
Thành phô ye vic cat giàm, tiêt kim them chi thuô'ng xuyên näm 2021 và diêu 
hành ngân sách các tháng cuôi 11am. 

- TInh hInh tinh giãn biên ch, di mth, sp xp t chüc b may: Kêt qua dat 
duçic trong 6 tháng dâu näm, ithc cã nãm 2021 và lüy kê thi;rc hin trong giai doan 
2016-2021, chi tiêt theo tirng mi;ic tiêu, nhim vi;i tai  Nghj quyêt so i 8-NQ/TW, 
Nghj quyêt so 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 näm 2015 cüa B ChInh trj (Nghj quyêt 
so 39-NQ/TW) và các van bàn lien quan cüa ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü; 
trong do lam rô: 

+ S giâm biên ch, giãm du mi t chüc b may; 

+ S kinh phi NSNN ti& kiêm ducic do giâm biên ch, giâm to chüc b may, 
trong do so sir dimg dê thi;rc hin câi cách tiên luang. 

+ S kinh phi phâi b trI tili NSNN d thçrc hin chInh sách tinh giàn biên ch 
theo các Nghj djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20 tháng 
11 nam 2014 ye chinh sách tinh giãn biên chê (Nghj djnh sO 108/2014/ND-CP), so 
113/201 8/ND-CP ngày 31 tháng 8 näm 2018 süa dOi, bô sung mt so diêu cüa Nghj 
djnh so 108/2014/ND-CP ye chInh sách tinh gián biên chê (Nghj djnh sO 
113/201 8/ND-CP), sO 143/2020/ND-CP ngày 10 tháng 12 näm 2020 s1ra dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 108/2014/ND-CP và Nghj djnh so 113/201 8/ND-
CP (Nghj djnh so 143/2020/ND-CP), so 26/2015/ND-CP ngày 09tháng 3 näm 2015 
quy djnh che d, chinh sách dôi vfd can b không du diêu kin ye tuôi tái cir, tái bô 
nhim gii các chüc vu,  chIrc danh theo nhim k' trong c quan cüa Dãng Cong san 
Vit Nam, Nba nuóc, to chüc chInh trj - xä hi. 

- Thi;rc hin d& mi khu virc si;r nghip cOng: 
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+ Kêt qua sap xêp, dôi rnâi h thng, quán 1, nâng cao chat luçmg và hiu qua 
boat dông cüa các don vi sir nghip cong 1p theo Nghj quyêt so 1 9-NQ/TW, Nghj 
djnh so 16/2015/ND-CP ngày 14 tháng 2 näm 2015 cUa ChInh phü ye co chê tr chü 
cüa don vj s1r nghiép cong Nghj djnh so 16/201 5/ND-CP) vá các Nghj djnh cüa 
ChInh phü ye co chê tir chü trong các 1mb virc si,r nghip cii the trong 6 tháng dâu 
näm, ithc Ca näm 2021 vâ my ké den het nàm 2021, chi tiêt theo tirng miic tiêu (trong 
do báo cáo cii the dir kiên so 1u'ng vá mirc d tir chü cüa tirng don vj; so thu sir 
nghip cOng, so NSNN chi h trçi và tong chi (nguôn thu sir nghip, nguônNSNN 
ho trci) dôi v&i tüng linh vrc sr nghip, tiirng don vj; tong so biên chê và so 1isçng 
biên ché huO'ng luong tü NSNN theo tmg linh virc si,r nghip vào thñ diem näm 
2021 

+ Dánh giá tác dng cüa vic sp xp, &M mdi, nâng cao khá näng ti,r chü cüa 
don vj si,r nghip cong 1p den vic bO trI NSNN theo trng 1mb virc trong nàm 2021 
va lüy kê den nAm 2021 (trong do: dánh giá sO giám chi t1r NSNN dOi vOi các don 
vj si,r nghip cOng 1p theo tüng lTnh virc (sir nghip y tê, sir nghip giáo diic - dào 
tao, giáo diic nghê nghip...) và vic sr d1ing sO kinh phi NSNN dành ra tir vic 
nâng cao tinh ti,r chü cüa cac don v sir nghip cong lap; các khó khän, vithng mac 
và kien nghj. 

- Dánh giá tInh hInh thirc hin các nhim viii chi thiRing xuyên näm 2021 cüa 
các co quan hành chInh nba ninc dang duçc hu&ng co chê dtc thu theo quy djnh 
hin hành, chi tiêt: qu5 luong (gom luong ngch bc, các khoãn dóng gop theo 
luo'ng và phân luong tang thêmtheo co chê dc thu - nêu có); chi chuyên rnôn, 
nghip vii, chi tiêt theo tfrng nguôn kinh phi (nguon NSNN, nguôn phi dugc dê lai, 
nguôn duçic trich 1i qua cOng tác thanh tra, kiêm toán, nguOn thu nghip vi, nguôn 
hçp pháp khac). 

- Dánh giá k& qua thirc hin nhim vii chi thumg xuyên näm 2021 tü nguOn 
thu phi yá thu sir nghip Cong du?c  dê  lai;  nguôn hçip pháp khác cUa co quan, don 
vj theo quy djnh, chi tiet tmg 1mb VJrC chi. 

2.3. Di vói các chu'ong trinh m,c lieu quic gia, chwong lrinh mic lieu cüa 
Thành phô và chwo'ng trinh, dii' an khác sü ding nguôn von ngoài nithc 

a) Di vài các chu'o'ng trinh mc tiêu quc gia, chtcoi'ig trinh myc tiêu 

Các si, ngành yà qun, huyn dánh giá tInh hInh phân b, giao, diu chinh, b 
sung dir toán và thrc hin dir toán chi các chuong trInh miic tieu quôc gia, chuong 
trInh miic tiêu nãm 2021 (chi tiêt theo tuing nguôn: NSTW, NSTP, các nguOn buy 
dng khác,...).. Doi vai các chuong trInb miic tiêu quôc gia, chuong trInh m1ic tieu 
có s1r diing nguôn vOn ngoài nuc, báo cáo tInb hInh phân bO, giái ngân (chi tiet 
theo von vin trg ODA, vOn vay ODA, von vay u'u dâi vá vOn vin trçy phi chInh 
phü nrnc ngoài) dê thirc hiên các muc tieu, nhim vi cüa cbi.rang trInh, các dé xuât 
kiên nghj (nêu co). 

b) Dái vri các chuong trInh, d an khác str diing ngun vn ngoái nuâc: 

Các s&, ngành, chü du tu dánh giá tInh hInb phân b& giao, diu cbinh, b sung 
dir toán và thirc hin dir toán chi näm 2021, chi tiêt tbeo t1rng nguôn von (vOn vin 
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trcy ODA, vé,n vay ODA, vn vay u'u dãi, vn vin trçY phi chInh phü nuâc ngoài); 
c chê tài chInh, nhUng khó khan, vuOng mac và dê xuât kiên nghj (neu co). 

2.4. DiJi vol hoqt d3ng cüa cdc qu9 

Các Qu5: Dtu tu phát trin; Khuyn nông; U'u dAi và khuyn khfch thu hut 
nhân tài; Ho trV nông dan; Ho trq phát triên hçp tác xã; Thi dua khen thithng Thành 
phô dánh giá kêt qua boat  dng và báo cáo tInh hmnh thu - chi tài chInh näm 2021, 
các khó khän, vithng mac phát sinh và kiên nghj giãi pháp xir 1. Trên ca sâ do, S 
Ni vii tiêp tiic chü trI phôi hçip vi S Tài chInh tiên hành rà soát, dánh giá hiu 
qua hoit dng cüa các qu' tài chInh nba nuâc ngoài ngân sách do các S, ban, 
ngánh, hi, doàn the thuc Thãnh phô và UBND các qun, huyn, thj xâ quán 1; 
xây drng 1 trInh ca câu lai,  sap nhp, dung hoat dng hoc giái the các qu5 hoat 
dng không hiu qua, không dung miic tiêu, không phü hçip vâi tInh hInh kinh tê-
xã hôi, trung lap ye muc tiêu, nhiêm vu, dôi tucmg phuc vu hoäc không co kha näng 
dc 1p ye tài chInh, trüng 1p nguôn thu, nhirn vi chi vth NSNN dê báo cáo cap 
cO thâm quyên theo quy djnh tai  Nghj quyêt so 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 
10 näm 2019 cüa Uy ban Thuing vii Quôc hi. 

2.5. D6i vOl kinhphIthrc hin 4io ngun cal each tltn lu'o'ng nãm 2021 

CáC sâ, ban, ngành, doàn th, ca quan, dan vj thuc Thânh ph và các quQtn, 
huyn, thj xâ dánh giá vic thirc hin tao  nguôn và sir diing nguôn cãi CáCh tiên 
luang gän vâi sap xêp lai  to chuc b may, tinh gián biên ché, nâng cao muc d tir 
chü tài chInh cüa don vj sir nghip cong 1p theo quy djnh tai  Diêu 4 Thông tu so 
109/2020/TT-BTC ngày 25 tháng 12 nãm 2020 cüa B Tài chInh quy djnh ye tO 
chüc thirc hiên du toán NSNN näm 2021. 

3. Dánh giá thiyc hin mt s ni dung quan tr9ng khác 

Ngoái các yêu cu chung nêu trên, cn chu tp trung dánh giá thirc hin mt s 
ni dung sau: 

- Cong tác huy dng các ngun 1irc tài chInh a dja phuong d thirc hin thim vii 
phát triên kinh te - xã hi cUa dja phuo'ng, nhUng khó khán, viràng mAc va dê xuât kien 
nghj (neu co). 

- TInh hInh b tn, giao va thirc hin di,r toán chi phiic vil cong tác bâu cir dai  biêu 
Quôc hi khoá XV và bâu cr dai biêu HDND các cap nhiêm kST 2021-2026. 

- TInh hInh trin khai thrc hin chInh sách h trnguai dan, gp khó khn do di 
dch Covid- 19 theo các Nghj quyêt cüa ChInh phü sO 421NQ-CP ngày 09/4/2020 ye 
các bin pháp h trçl nguai dan gp khó khn do dai  djch COVID- 19, so 1 54/NQ-CP 
ngày 19/10/2020, so 16/NQ-CP ngày 08/2/202 1 cOa ChInh phü ye chi phi cách ly y té, 
khm, chüa bnh va mt so che d dc thu trong phOng, chông djch CO VID- 19, so 
17/NQ-CP ngây 09/2/202 1 cüa Chinh phü ye chi ho tr tiên an và bôi duO'ng chông 
djch COVID-19 trong 05 ngay Tt Nguyen Dan nam Tan un 2021, sO 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 ye mt sO chInh sách ho tr ngithi lao dng va ngiiai sir diing lao dng 
gp kho khAn do dai  djch Covid-19; tInh hInh thirc hin Quyet djnh 3642/QD-UBND 
ngay 21/7/2021 cüa UBND Thánh phô ye yic thirc hin mt sO chInh sách ho tr— 
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ngri lao dng và nguô'i sir ding lao dng gp khó khan do dai  djch Covid- 19 trén da 
bàn thành phô Ha Ni và các quy djnh khác cüa Thânh phô (neu co). 

- Tinh hInh thirc hin các chInh sách an sinh xà hi, các chInh sách thisô'ng 
xuyên bô trI trong dir toán näm 2021 nhu: ChInh sách bâo trq xà hi, chInh sách dôi 
vâi ngui cao tuôi, ngtthi khuyêt tat; chInh sách bão hiêm y té ho trq cho cac dôi 
tuçing theo quy djnh cüa Lut Bão hiêm y tê (nhu ngi.rñ nghèo, tré em duôi 6 tuôi, 
ngLri cn nghèo, h9c sinh, sinh viên, h gia dInh lam nông nghip, lam nghip, chi 
tiêt kinh phi mua the BHYT cho dôi tuqng nghèo da chiêu thiêu BHYT và không 
thiêu hiit BHYT,...); chinhsách dôi véd diôi trçing tham gia chiên tranh bào v To 
quôc, lam nhim vi quôc té; chinh sách ho trçi nhà a dôi vói h nguai có cong vai 
each rnng; chinh sách dôi vai các h nghèo và h cn nghèo, dông bào dan tc 
thiêu so; các ehInh sách ho trci h9c sinh dan toe nôi trü; chinh sách ho trçy tiên diên 
cho các ht nghèo, h chInh sách xã hi; h trg phOng trir djch bnh và phông chông, 
khac phuc thiên tai, bão lii, ci'ru dói cho ngithi dan; giá djch vi cOng ich thus' lqi; 
che d, chinh sách cho cOng tác phông, chông dai  djch Covid- 19 và các chinh sách 
hOtrg các dôi tilçmg bi ành hu&ng bai dai  djch Covid-19 trên da bàn Thành phô;... 
(dOi vth tü'ng chInh sách, dé nghi báo cáo cii the dôi tuçmg, thu câu kinh phi thirc 
hiên theo biêu mâu dInh kern). 

- TInh hInh thuc hin chinh sách di vai h nghèo thu thp và h nghèo thiêu 
hiit các djchvii xã hi c bàn theo quy djnh ye chuân nghèo da chiêu; thai diem thirc 
hin và nguôn ngân sách báo dam. Dôi vOi tfrng chInh sách, dê nghj có báo cáo cii 
the dOi tilçing (trong do dôi vâi h nghèo xác djnh theo tiêu chi thu nhp), nhu câu 
kinh phi thirc hin chInh sách 11am 2021 (co thuyêt minh Co sO' xác djnh, each tinh). 

- TInh hInh trin khai sp xp lai b may, tinh giàn biên chê và dôi mâi các 
don v sir nghip näm 2021 và lily kê 05 näm 2016 —2020, cii the kêt qua dat  ducc 
theo tüng miic tiêu, nhim v11; kinh phi dành ra dôi vOi trng Nghj quyêt sO 18-
NQ/TW và Nghj quyêt so 19-NQ/TW, Kê hoach sO 70-KH/TU ngày 25/01/2018 va 
Kê hoach sO 72-KHITU ngày 27/01/2018 cüa Thành üy Ha Ni (giâi trInh chi tiêt 
kinh phi dành ra theo trng mic tiêu dâ dê ctp tai  các Nghj quyêt, chi tiêt giàm chi 
luong, chi boat dng theo djnh mac khi giàm biên chê, giãm ho trçi các don vj sir 
nghip cong 1p dã sAp xêp 'ai  hoc chuyn sang nhóm tir chü cao han, giàm chi sap 
xêp dan vi hành chinh, giãm kinh phi h trçY tir NSNN do tAng thu trên co sO' xây 
dçrng giá djch vii si,r nghip cOng sO' diving NSNN theo 1 trInh tinh dung, tinh dü quy 
djnh tai  Diêu 10 Nghj djnh so 16/201 5/ND-CP và các Nghj djnh ye tir chü dôi vO'i 
các dan vj sir nghip cOng ip theo lTnh vrc cüa ChInh phü...); khó khAn, vuó'ng 
mAc và kiên nghj (nêu co). 

- Báo CáO Cu th viêc b trI ngân sách và sO' diing dir phOng cüa cac qun, 
huyn, thj xA dê thirc hin nhim vii an ninh, quOc phOng; phOng, chông, khAc phic 
hu qua thiên tai, djch bnh; tInh hInh sO' dung dir phông ngân sách den 30/6/2021; 
so du kiên sO' dung trong 6 tháng cuOi nAm 2021 (chi tiêt so ho tr cho cong tác 
phOng, chông khAc phic h.0 qua thiên tai, djch bnh; chi ho tr nguO'i dan, nguO'i 
lao dng va nguO'i sO' ding lao dng gtp khó khAn do dai  djch Covid- 19; hO trç 
chinh sách dc thu trong phOng chông djch Covid- 19 và kinh phi mua vAc xin phOng 
Coyid-19 (neu cO)). 
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- Dánh giá tInh hInh phan b& thrc hin chi tir ngun thu tin sir ding Mt cho 
dâu tu các cong trInh két câu ha tang cüa dja phirang; thirc hin do dac,  1p ho s 
dja chinh, cap giây chüng nh.n quyên sü diing dat. 

- Dánh giá kt qua thirc hin Mu tu các dir an tir ngun thu x s kin thit 
trong nàm 2021. 

- Tinh hInh thirc hin các kin nghj cüa c quan Kim toán nhà nuóc, co quan 
Thanh tra. 

- Các qun, thj xã dánh giá thun 1çi, khó khàn và giái pháp (nu co) v tài 
chInh ngân sách trong vic thirc hin thI diem mô hInh chInh quyên dO thj trong 06 
tháng cuôi näm 2021. 

Ill CONG TAC XAY DIXNG Dli' TOAN NSNN NAM 2022 

Các s, ban, ngành, doàn th, co quan, dan vj thuc Thành ph và các qun, 
huyn, thj xâ xây dirng di,r toán thu, chi NSNN nàm 2022 can cü theo quy djnh cüa 
Luât NSNN, các van bàn hung dan thi hành, van bàn có lien quan cUa Trung uoTlg 
và Thành phô, dam bào phU hçp vâi tin d thirc hin den hêt 31/12/2021 vàm1jc 
tiêu, nhim v11 phát triên kinh tê - xã hôi näm 2022, trong do tp trung mt so ni 
dung ca bàn sau: 

1. Yêu cu 

- Di,r toán NSNN nãm 2022 duc xây dirng theo dung quy djnh cüa Lut NSNN 
và các van bàn hung Mn; có day au thuyêt minh Ca s pháp l, can cü tInh toán; 
phü hçip vâi Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dàng, Ngh 
quyêt Dai  hi  Dai  biêu Dãng b thành phô Ha Ni nhim kST 2020-2025, Chiên 1uçc 
phát triên kinh tê - xã hi 10 näm giai doan 2021-2030 và djnh huó'ng Kê hoach 
phát triên kinh tê - xã hi 5 nàm 2021 — 2025; phü hçip vOi các miic tiêu cci cau lai 
ngân sách va quân l nçi cOng theo Nghj quyêt sO 07-NQ/TW; các rn1ic tiêu dê ra tai 
Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW, Nghj quyêt sO 19-NQ/TW, Nghj quyêt so 27-NQ/TW Va 
Nghj quyêt sO 28-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uang 6, 7 (Khóa XII); các cci chê, 
chInh sách dc thu phát triên dja phuang theo quy djnh, các van bàn pháp lut và 
chi dao  cüa cap có thâm quyên có lien quan. 

- Trên ca s dánh giá thirc hin näm 2021; ,các djnhhrnrng miic tiêu, kê hoach 
phát triên kinh té - xâ hi giai doan  202 1-2025, ke hoach dâu tu cong trung han  5 näm 
giai doan  2021 —2025 và mic tiêu, nhim vi ké hoach phát triên kinh té - xã hi näm 
2022 theo Chi thi cüa UBND Thành phô; các ca quan, dan vj can xác djnh nhftng 
nhim vi trçng tam thirc hin trong näm 2022, chü dng sap xêp các khoãn chi và 
thr t tiên thirc hin các nhim vi, chuang trInh, dr an, dê an dã duc cap có tham 
quyen phê duyt theo muc d cap thiêt, quan trQng và khã nãng triên khai thirc hin 
nam 2022 trén ca sâ kha näng nguOn 1irc (bao gOm cà nguOn hçip pháp khác theo quy 
djnh); trit d tiêt kim, chong lang phi ngay tr khau 1p  di,r toán. 

- Các s, ngành khi xây dirng dir toán cn tInh tói vic rà soát tng th các ch 
d, chInh sách (nhât là các chInh sách an sinh xä hi) d bâi bô, hoc lông ghép theo 
thâm quyên, hoc trInh cap có thâm quyên bãi bô, lông ghép các chInh sách chông 
chéo, trüng lap, kern hiu qua; chi dê xuât ban hành chInh sách lam tang chi ngân 
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sách khi thtt sir cn thi& va có ngun dam bão; chü dng dir kin dÀy dü nhu cÀu 
kinh phi thirc hin và huy dng các nguôn 1irc tucing 1rng các chInh sách, chê d, 
nhim v1i mth dã duçc cap có thârn quyên quyêt dnh; không bô tn d1r toán chi cho 
các chinh sách chua ban hành. Bô trI du toán dê thu hôi các khoân rng truc chi 
NSNN den hn thu hôi trong näm theo quy djnh tai  Diêu 50 Lut NSNN. Ben cnh 
do, khi xây dmg dir toán can barn sat các chi dao  cüa UBND Thành phô ye thçrc 
hin Nghj quyêt so 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quôc hi ye thI diem mt 
so co ché, chInh sách tài chInh — ngân sách dtc thu dôi vOi thành phô Ha Ni và 
Nghj quyêt so 97/2019/QH14 cüa Quoc hi ye vic thI diem to chirc mO hinh chInh 
quyên do thj ti thành phô Ha Ni. 

- Tp trung chi dao,  xi:r 1, giãi quyt ngay ti1r khâu xây dirng dir toán nhüng 
ton ti, sai phm trong quân 1 tài chinh, ngân sách dã duçc co quan thanh tra, kiêm 
toán phát hin, kiên nghj theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Xây diyng diy toán thu NSNN 

2.1. Nguyen tc chung 

Dr toán thu NSNN näm 2022 phãi duçic xay dmg a rnirc phÀn dâu tich circ, khà 
thi, theo dung các quy djnh cüa các Lut ye thuê, phi, 1 phi và các van bàn pháp 1ut 
có lien quan. Vic xây di.rng dir toán thu näm 2022 barn sat tInh hInh kinh té - xà hi, 
tài chInh the giai và trong nuic, trong bôi cành tiêp t1ic dôi mtt nhiêu rüi ro, khó 
khàn, dc bit là các thách thirc, tác dng cüa djch bnh (dti djch Covid- 19), biên dOi 
khI hu, thiên tai và cac xu hithng rnai ye dch chuyên dâu tiz, thumg mti, chuyên 
dôi sO, tinh toán cii the các yêu to tang, giãm và djch chuyên nguôn thu do thay dôi 
chinh sach phap luât ye thu, gia han thai gian nôp thuê, giam phi, lê phi va thuc hiên 
1 trInh cat giàm thuê dê thirc hin các cam ket hi nhp kinh te quOc te; thrc hin 
các bin pháp cài cách hành chInh, hin dai  hoá cong tác quãn 1 thu; tang cuang 
cong tác quàn l, chông that thu, chông chuyên giá, gian 1tn thuang mi, trôn thuê, 
quàn l chat chê giá tinh thuê; tiêp t11c day rninh cô phân boa, thoái vOn tti doanb 
nghip nhà nuOc; day mtnh thanh tra, kiêm tra thuê; quyet 1it xu 1 giám t' l nç 
dçng thuê và kiêm soát chat ch hoàn thuê. 

PhÀn dÀu dix toán thu ni dja näm 2022 không k thu tin str dçing dAt, thu x s 
kiên thiêt, tien ban von nhà nuâc tai  doanh nghip, cô t(rc, lçii nhun sau thuê và chênh 
1ch thu, chi cüa Ngân hang Nhà nuac bInh quân cà nuac tang khoâng 6-8% so vó'i 
uâc thirc hin näm 2021 (dã loi trir các yêu to tang, giâm thu do thay dôi chInh sách). 
Dr toán thu tt'r hot dng xuât nhtp khâu näm 2022 tang bInh quân khoãng 4-6% so 
vOi dánh giá uac thirc hin närn 2021. Muc tang thu ci,i the cüa trng qun, huyn, thj 
xa tüy theo diêu kin, dc diem và phà hap yâj tOc d tang truàng kinh te tren dja 
bàn. 

2.2. Xây dyng 4 loan thu ni dja 

- Các s&, ngành có lien quan và các qun, huyn, thj xã khi xay dimg dr toán 
thu ni dja näm 2022 ngoài viêc phãi dam bão các miic tiêu, yêu câu nêu trén, phãi 
tong hap day dü các nguOn thu thuc phm vi thu NSNN phát sinh tren dja bàn (bao 
gôrn câ so thu ngân sách a xâ, phuOng, thj trân, các khoãn thu thue nhà thâu nuac 
ngoài, nhà thâu trong nuac kbi thirc hiên các dir an dâu tu trên dja bàn, các khoân— 
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thus tir cac dir an mi duoc dua vao san xut kinh doanh, các dir an ht thi gian uu 
dâi thué thu nhp doanh nghip); dông thai '°ai  trir các khoàn theo quy djnh không 
thuc nguôn thu can dôi NSNN, trén Ca sâ dánh giá day diü thirc tê thirc hin näm 
2021, nhU'ng dc thu cüa näm 2022 và so kiêm tra dir toán thu nãm 2022 duvc ca 
quan có thâm quyên thông báo. 

- Du toán thu NSNN näm 2022 phài duçc xây dçrng trên ca sâ h thông d 1iu 
dôi tuang nôp thuê; dam bào tInh dung, dü tüng khoãn thu, sac thuê, linh virc thu 
dôi vOi trng dja bàn, chi tiêt so thu tr các nhà may mi di vào hoat dng có so thu 
lan theo các quy djnh hin hành ye thuê, phi, 1 phi vâ thu khác NSNN; các quy 
djnh diêu chinh chinh sách theo 1 trInh tiêp tiic ành hithng tâi so thu NSNN näm 
2022 Va CáC quy djnh dir kiên sê duçc s1ra dôi, bô sung, áp diving trong näm 2022 
(bao gOm cà thay dôi trong vic phân bô nghia viii thuê quy djnh tai  LuQtt Quàn 1 
thuê sO 38/2019/QH14). 

- Trong xây dimg dir toán thu NSNN nãm 2022, tam  tInh phân cAp ngun thu 
giüa NSTW và NSDP, giüa các cap chInh quyên dja phucmg nhu nãm 2021 (t5' 1 
cii the sê dirge HDND Thành phô quyêt djnh sau). 

- Dir toán thu tiên si dging dAt dthrc xây dirng trên ca s& di,r an giao dAt, k 
hoach dâu giá quyên si:r dung dat, phuang an sap xêp 'aj,  xr 1 nhà, dat dâ dugc 
dugc cap có thâm quyên phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut vâ tiên d triên khai 
các cOng vic có lien quan. 

- Dir toán toàn b s thu sAp xp 'ai,  x1r 1 tài san cOng (bao gm cà nhà, dAt), 
so thu tü cho thuê quyên khai thác, chuyên nhuçmg có thai hin quyên khai thác tài 
san kêt câu ha tang và sO thu tir khai thác qu dat, mt nithc (sau khi trü di các chi 
phi có lien quan); thu tü chuyên dôi sà hru doanh nghip do Nhà nithc näm giü 
100% vOn diéu 1, dan vj sir nghip cOng ip, chuyên nhuçmg von nhà nuOc va thu 
chênh 1ch von chü sa hU'u lan han von diêu 1 ti doanh nghip hin do Nhà nuac 
näm gitt 100% vOn diêu 1 (nêu co) dugc 1p dir toan day dU và thirc hin np NSNN 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Vic xay dirng dir toan thu phâi gAn vâi vic tang cuang quàn 1thu, don dc, 
cung chê thu hôi no thuê, thanh tra, kiêm tra, chOng chuyên gia, chOng buOn 1u, 
gian 1n thuang mai,  kiêm tra, giam sat hoàn thue gia trj gia tang, chông that thu dOi 
vOi doanh nghip, cá nhân kinh doanh trong linh vrc thuang mai,  djch vii và các 
nguOn thu tü don dOc thirc hin kien ngh cüa Ca quan kiêm toán,, Ca quan thanh tra. 

- Dir toan cac khoãn thu phi, 1 phi (thuc danh miic quy djnh cüa Lust Phi và 
1 phi) tich cçrc, chi tiêt theo trng khoân thu theo quy djnh. 

- Di vri khoân thu phi, thu djch vu i'  nghip cOng, h9c phi, giá djch vii y tê, 
cac khoãn thu hçip pháp khác dugc dê lai  cho Ca quan, dan yj  sir dyng theo quy dnh 
không tong hqp vao d toan thu NSNN cüa các ca quan, don vi và cac dja phuang, 
nhixng các ca quan, don vj phâi 1p dir toán riêng, thuyêt minh ca sa tInh toán yà 
xây dimg phuang an su diing gui ca quan quãn 1 cap trên, báo cáo ca quan tài chInh 
cüng cAp theo quy djnh 

2.3. Xây 4ng 4 loan thu lfr các ho(It d3ng xuih nh?lp khu— 
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D nghj Ciic Hãi quan Thành ph Ha Ni can cü Thông tu s 61/2021/TT-
BTC ngây 26/7/2021 cüa B Tài chInh xây dçrng dir toán thu NSNN tü các hot 
dng xuât, nhp khâu, g1ri Si Tài chInh tong hcp chung báo cáo UBND Thành phô, 
Bô Tài chInh theo quy djnh. 

2.4. Xây drng dr loan thu vin trçt không hoàn lçii 

Can cir cac hip dinh, thóa thun vin trç ODA và vin trV không hoán 1i 
không thuc ho trq phát triên chinh thirc dâ và dang thirc hin; các thôa thutn dã và 
së duoc k kêt, triên khai ttr näm 2022; các sâ, ngành, co quail, dan vj, qun, huyn, 
thj xã xay dirng dir toán thu vin trg không hoán 1ii nàm 2022 cüa Ca quan, dan vj 
mInh (bao gôm Ca CC dir an vin trçi duc quy djnh ti Nghj djnh so 50/2020/ND-
CP ngáy 20 tháng 4 näm 2020 cüa ChInh phü ye tiêp nhn, quán 1 và sü diving vin 
trç quôc té khân cap dê c(ru trç và khäc phic hQtu qua thiên tai). Dôi vth các khoán 
vin trçl dã duçc tiêp then (tir näm 2021 tth ye trithc), chisa thirc hin hch toán váo 
ngân sách, các sâ, ngành, cci quan, dan vj, qun, huyn, thj xã 1p và tong hçTp váo 
d? toán 11am 2022 dé duçc hach  toán, quyêt toán theo chê d quy djnh. 

Các dan vj g11i Si K hoach và D.0 tu, Si Tài chInE thng hcip chung báo cáo 
UBNID Thành phô, B Tài chInh theo quy djnh. 

3. Xây dirng d,1r toán chi NSNN 

3.1. Nguyen lc chung 

Xây dimg dir toán chi NSNN nãm 2022 theo dung quy djnh cüaLut NSNN, 
Lut Dâu tu công, các Lut có lien quail; các quy djnh cüa pháp 1ut ye nguyen täc, 
tiêu chI, djnh mirc phân bô von dâu tu phát triên, chi thithng xuyên NSNN; dáp mg 
yêu câu Ca cau lai  ngân sách theo Nghj quyêt so 07-NQ/TW cüa B Chinh trj, gän 
vOi vic triên khai chü truang sap xêp 'ai  to chirc b may, tinh giãn biên chê, dâu 
rnôi khu virc sr nghip cong 1p theo các Nghj quyêt so i 8-NQ/TW và Nghj quyêt 
sO 1 9-NQ/TW; dam bão phü hcip vi ni dung trInh kê hoach tài chInh 5 näm, kê 
hoch dâu tu cong trung hn giai doan  2021-2025. U'u tiên và tp trung nguOn hrc 
thirc hiôn cãi cách chinh sách tiên luang, bão hiêm xã hi theo các Nghj quyêt sO 
27-NQ/TW và Nghj quyêt so 28-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uang 7 (Khóa XII), 
chi an sinh xã hi, chi dâu tu phát triên và dam báo an ninh, quOc phông, 11ng phó 
vâi biên dôi khI hu. Chü trQng cái cách hành chInh theo hung hin dai,  dôi mOi 
vic thirc hin ca chê mt cira, mt cira lien thOng, tiêt giãm chi phI. Tang cung 
thirc hin các giái pháp, chInh sách day nhanh tiên d thirc hin chuyên doi so quOc 
gia, xay dmg ChInh phü din tir hung tói ChInh phü so, nên kinh tê so, xã hi sO 
yà bâo dam an toàn, an ninh mng. 

Tip tiic quail trit nguyen tc cOng khai, minh bach yà yêu cu thirc hin chng 
lang phi ngay tr khâu xác djnh nhim yu; chü dng râ soát các chInh sách, nhirn 
vu trüng lap, sap xêp thu tu ru tien các khoán chi thuc hin theo muc d cap thiêt, 
quan trQng yà khã näng triên khai thijc hin näm 2022 dê hoàn thành các nhim vi, 
chuang trInh, dir an, dê an dugc cap có thâm quyên phê duyt trên Ca s nguôn 
NSNN dugc phân bô yà các nguOn buy dng hqp pháp khác. 

3.2. Xây d4tng 4 loan chi dâu lwphdl lriên 
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a) Xây dirng di,r toán chi DTPT ngun NSNN (bao gm Ca ngun von ODA, 
von vay uu dâi, vOn viên tra không hoan lai khOng thuôc ho tro phat triên chrnh 
thüc, nguOn thu tiên sir diing dat, nguOn thu xô so kiên thiêt, thu ttr chuyên dôi si 
hcru doanb nghip do Nha nuOc näm giü 100% von diêu 1, dan vj sir nghip cong 
lip, chuyên nhucmg vOn nhà nithc và thu chênh 1ch von chü s hUu lan hon vOn 
diêu 1 ti doanh nghip hin do Nhà nrn9c 11am giü 100% vOn diêu 1) trên co sâ 
Luât NSNN, Luât Dâu tu cOng, Lut Quãn 1, sü diing tài san cOng, Lut Quán 1 
nq công, Lut Quãn 1, si.r dicing vOn nhà nithc dâu tu vâo san xuât, kinh doanh tai 
doanh nghip, QUy dnh cüa Trung ixang và dja phuong ye nguyen the, tiêu chI và 
djnh mirc phân bO von dâu tu phát triên nguOn NSNN giai doan  2021-2025 ('trong 
khi chu'a có quy djnh ye djnh m&c phán bó dy' toán chi dáu tu'phát trién NSNN nàrn 
2022, các do'n vi tgm lap dy' toán theo dfnh mcphán bô dy' toán chi dâu tu'phát triên 
NSNNáp dyng trong nám 202]),, các miic tiêu theo Quyêt djnh sO 63/QD-TTg ngày 
12 tháng 01 näm 2018 cüa Thu tuóng Chinh phü ye phê duyt Dê an co câu 1aj  dâu 
tu cong giai doan 2017-2020 và djnh huang den näm 2025 và khâ näng can dôi cña 
NSNN trong nàm; dông thii phãi phü hçip vâi phuong an phân bô kê hoach dâu tu 
cong trung han  vOn NSNN giai doan  202 1-2025; nhim vli kê hoach phát triên kinh 
tê - xã hôi và du toán NSNN nãm 2022. Dông thai, phãi phü hp vai phuong an 
phan bô kê hoach  dâu tu cOng trung han  von NSNN giai doan 202 1-2025; nhim viii 
ke hoach  phát triên kinh té - xã hi và dir toán NSNN nAm 2022. 

b) IJu tiên b trI du toán 11am 2022 d thanh toán nçi xây dmg co ban theo quy 
djnh tai  khoãn 4 Dieu 101 Lutt Dâu tu cOng, thu hôi vOn rng truóc NSNN; các di,r 
an dã hoàn thành nlumg chua bô trI dü vOn; các dir an chuyên tiêp, hoàn thành trong 
näm 2022; vOn dOi ü'ng cho các dir an sir diving vOn ODA và vOn vay ixu dâi cüa các 
nhà tài tr nuac ngoài; bô trI vOn dâu tu nguOn NSNN thirc hin các dix an, cong 
trInh phát triên ha tang trng diem có sirc lan tOa, tao  dng 1irc phát triên kinh té - 
xã hi, tao  dt phá thu hut nguOn vOn khu virc tu nhan trong và ngoài nuâc theo 
hInh thüc dOi tác cOng tu (PPP); cap bi lâi suât tin diving uu dâi; cap vOn dieu 1, von 
üy thác cho cac ngân hang chInh sách và các qu5 tâi chinh nhâ nuâc ngoài ngân 
sách. Müc bO trI vOn cho tiling nhim viii phai phü hçp vói tiên d thirc hin và giãi 
ngan trong näm 2022. 

Di vói vn nuâc ngoài, vic b trI k hoach phâi phü hçp vâi ni dung cüa 
Hip djnh thöa thun dã cam ket vai nhâ tài trç; uu tien bO trI du vOn cho các dir an 
kêt thüc näm 2022. 

c) B tn dir toán chi DTPT tü ngun thu tin sir diing dt d du tu các cOng 
trInh ket câu ha tang kinh te - xã hi, các dir an di dan, tái djnh Cu, chuân bj mt 
bang xây drng, CTMTQG xay drng nOng thôn mai,... 

d) Di vói ngun thu XSKT: Thirc hin dir toán ngun thu nay trong dv toán 
thu can dOi NSDP, và tiêp tiic sir diing toàn b nguOn thu tir xO sO kiên thiet cho dâu 
tu phat trien, trong do u'u tién d dâu tu cho linh vvc  giao dc - dào tao,  day nghê 
và lTnh vvc y tê; phân con 'a  uu tiOn chi thvc hin các cOng trInh, dv an dâu tu 
phOng chong thiên tai, chOng biên dOi khI hu, nOng thôn mai yà cac nhim vi dâu 
tu quan tr9ng khac thuc dôi tuçlng dâu tu cilia ngan sách dja phuong.- 
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d) Can c1r s dä thu, dã chi DTPT tir ngun sp xp 1i, x1r 1 nhà, d.t thuc s 
hü'u nhà nuóc nhixng chua duçc quyét toán; so da np NSNN các nàm trrn9c chua 
sr d%lng và dir toán thu NSNN tü nguôn thu sap xêp 1i, xir 1 nhà, dat thuc sâ h0u 
nhà nuOc näm 2022, các s, ngành, ca quan, dan vj, qun, huyn, thj xã 1p dir toán 
chi DTPT tü nguôn thu nay theo quy djnh, trong d, lam rO các dci an dà hoàn thành 
chua diiorc quyêt toán do chixa duçic bô trI dir toán ngân sách; các dir an diicic phé 
duyt sir diing tü nguOn tiên ban tài san trên dat và chuyên nhuqng quyên sir dung 
dat dà np ngân sách nhung chua sir ding; các dir an dir kiên sü d%Ing nguOn thu nay 
phát sinh trong näm 2022; tong hçp trong di,r toán chi DTPT cüa các si, ngânh, ca 
quan, dan vj, qun, huyn, thj xâ g1ri ca quan Ké hoch và dâu tu và cc' quan Tài 
chInh cüng cap dê tOng hçp dr toán NSNN trInh cap có thâm quyên quyêt djnh. 

Ngoài ra, s, ngành, cc' quan, dan vj, qun, huyn, thj xã 1p báo cáo riêng giâi 
trInh the ye vic triên khai phuang an sap xêp, xü 1 nhà, dat, vic thu, np ngân 
sách và chi tir nguôn nay den nàm 2021; cüng ké hotch triên khai phuo'ng an sap 
xêp, xü 1 nhà, dat nàm 2022, d toán so thu, nôp ngân sách näm 2022 và chi tr 
nguOn nay theo các ni dung trên, gi:ri Si Tài chInh, Si Kê hoch và Dâu tu dé tong 
hçp báo cáo cap có thâm quyên theo quy djnh. 

e) Dti vâi dr toán chi cp bü läi suit tin diing uu dãi, phi quàn 1; cp vn diu 
1, von üy thac cho các ngân hang chinh sách, qu tài chinh nhà nuäc ngoài ngân 
sách; von ho trçY dâu tu cho các dOi tuçing chInh sách khác theo quyêt djnh cüa Thu 
tung ChInh phü; can cir tInh thirc hin näm 2021, Chi thj sO 20/CT-TTg ngày 23 
tháng 7 näm 2021 cüa Thu tuâng ChInh phü ye xây drng Kê hoach phát triên kinh tê 
- xã hôi va Dir toán ngân sách nhà nu9c nàm 2022 (Chi thj sO 20/CT-TTg), quy djnh 
cüa cap có thâm quyên ye chinh sách tin dng dâu tu vâ tin dng dOi vi ngui nghèo 
va dôi tung chInh sách khac, dr kiên nhü'ng thay dOi ye dôi tugng, chInh sách, nhim 
vi, tang trithng tin dng, du ng cho vay, huy dng vOn, lài suât huy dng, cho vay,... 
de xây drng dir toán chi NSNN näm 2022 theo quy djnh cüa Lut NSNN, Lut Dâu 
tu cOng và các van bàn hung dan thcrc hin. 

g) DM vâi kinh phi trin khai cong tác 1p quy hoach: Thirc hin 1p di,r toán 
theo quy djnh cüa Lut Quy hoch näm 2017, Nghj quyêt sO 11/NQ-CP ngay 
05/02/2018 cüa Chinh phü ye triên khai thi hanh Lut quy hoich, Nghj djnh so 
37/2019/ND-CP ngày 07/5/2019 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hanh mt so 
diêu cüa Lut Quy hoach và Nghj quyêt so 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 cüa Chinh 
phü ye triên khai cac ni dung Ngh quyêt so 751/2019/UBTVQH 14 ngày 16/8/2019 
cüa Uy ban ThiRmg v QuOc hi giái thIch mt sO Diêu cUa Lut Quy hoach. 

h) Di vâi các don v sir nghip cOng lap: Lp dir toán các nhim c' DTPT 
theo quy djnh hin hành (chi tiêt nguOn thu phI, thu sir nghip duçic dê 'aj,  qu5 phát 
triên hoat  dng sir nghip, nguOn vay va nguOn hqp pháp khác cüa don vj) theo tmg 
linh virc chi; gui cc' quan quàn 1 cap trên, tOng hqp báo cáo cc' quan Kê hoch và 
dau tu và cc' quan Tài chInh cüng cap. 

i) Các qun báo cáo, d xut yic su dung ngan sách cp qun d h trçi các 
huyn khó khàn cüa thành pho Ha Ni thrc hin các dx an thuc chuong trInh rniic 
tiêu quOc gia giám nghèo ben vng, xây dçrng nOng thôn mâi theo Nghj quyêt so v 
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Nghj quyt s 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quc hi (nê'u co), g1ri Si K 
hoch và dâu tu (dóng gtci S& Tài chInh) dé tong hçp chung, báo cáo UBND Thành 
phô trInh HDND Thành phô quyêt djnh theo quy djnh. 

3.3. Xây 4ng 4 loan chi lhwô'ng xuyên 

a) Trên co s Lut NSNN, Lut Quán l, sir ding tâi san cong và các van bàn 
hiing dan, các van bàn pháp lut có lien quan; Nghj quyêt so 07-NQ/TW cüa B 
ChInh trj ye co câu lai  NSNN, quãn l nç' công, các Nghj quyêt Hi nghj trung 1.rang 
6,7 Khóa XII; ni dung trInh ye kê hoach phát triên kinh tê - xA hi, kê hoach tài 
chInh 5 näm Thành phô giai doan 2021-2025; ni dung trInh nguyen täc, tiêu chI, 
dinh müc phân bô d toán chi thuông xuyên NSNN näm 2022 (trong khi chu'a có quy 
djnh ye djnh mic p/ian bó dy' toán c/li thuông xuyên NSNN nàm 2022, các don vj tgm 
1p dy' toán theo djnh mt'c phdn ho dy' toán chi thu'&ng xuyen NSNN áp dyng trong 
nàm 2021), ke ho ich phát triên kinh tê - xã hi nàm 2022 tai  Chi thj cüa Thành phô 
và sO kiêm tra dir toán thu, chi ngân sách näm 2022; chinh sách, ché d, djnh mire chi 
NSNN; các de an, nhim v11 theo phé duyt cüa cap thâm quyên, các s, ban, ngành 
và các qun, huyn, th xà xay drng dr toán chi thu?mg xuyên chi tiêt theo trng linh 
virc chi, dam bào dáp irng các nhim vii chInh trj quan tr9ng, thirc hin day dii các 
chInh sách, chê d Nhà nisâc dã ban hành, nhât là các chInh sách chi cho con ngu?i, 
chi an sinh xã hi, các chInh sách cho ngui dan trong bôi cành con nhiêu khó khän 
do thiên tai, djch bnh. 

Dii toán chi mua sam, báo duong, sira chüa tài san cOng phâi can ci:r quy djnh 
ye tieu chuân, djnh mirc và chê d quán l, sir diing tài san cong hin hành; han  che 
mua sam xe O to cOng và trang thiêt bj dat tiên, tiep tic thçrc hin khoán kinh phi sir 
diing xe o to cOng theo quy djnh; hn che tôi da to chire hi nghj, lê hi, hi thào, 
khánh tiet, cOng tác nuâc ngoài. Không bô trI chi thu6ng xuyên cho các nhim vi 
miii ye cài tao, nâng cap, mii rng theo quy djnh tai  khoãn 1 Dieu 6 Lut Dâu tu cOng 
và các van bàn hung dan (bao gOm cã các nhim vii quy djnh tai  khoàn 12 Dieu3 
Nghj quyet so 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cira Uy ban Thu?mg vçi Quôc 
hi quy djnh ye nguyen täc, tiêu chi yà djnh mire phân bO vOn dâu tu cOng nguOn 
ngân sách nhà nuic giai doan 2021-2025), trr linh vrc quOc phOng, an ninh thirc hin 
theo Nghj djnh 01/2020/ND-CP ngày 14/5/2020 sira dôi, bO sung Nghj djnh 
165/2016/ND-CP ngày 24 tháng 12 nam 2016 quy djnh y quàn l, sir diing NSNN 
dOi viii mt sO hoat  dng thuc 1mb virc quOc phOng, an ninh. 

Vic xây drng dir toán kinh phi báo dumg, sira chira tài san cong phài thc hin 
theo hung dan quy dnh tai  Thông tu sO 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 cira B 
Tài chInh. 

Các co quail, dcrn v duqc giao nhim vli kim tra, kim nghim, xii l tiêu hiry 
thçrc phâm khOng an toán, kinh phi thanh tra, phOng chOng buôn lu, gian ltn thuang 
mai, hang già, hang kern chat hugng, hang vi pham ye ghi nhän mac hang hóa trong 
linh we v sinh an toàn thc phâm can chir xây dimg kinh phi dam bâo cho các 
boat dng nay và kinh phi khen thu&ng cho các to chire, caân cO thành tIch trong 
cOng tác quàn 1, tharn gia dam bào an toàn thre phâm. 
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b) D%r toán chi thuông xuyên näm 2022 ngun NSNN cUa Ca quan quân 1 nhâ 
nuóc, Dãng, doân the xay dirng gall vói mic tiêu Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW; kin 
toàn to chirc, giàm dâu môi, giâm cap trung gian, giãm cap phó, thirc hin kiêm nhirn 
chirc danh, sap xêp dan vj hành chInh cap huyn, xã theo Nghj quyêt so 
653/2019/UBTVQH14 ngày 14/12/20 19 cUa Uy ban Thung vii Quoc hi. Trong do, 
qu5 luang tinh theo biên chê duçrc giao hoc theo Dê an duçic cap có thâm quyên phé 
duyt, trên co' sâ d, xác djnh ci the các tác dng tang hoc giãm qu' 1uong näm 
2022 so vâi näm 2021. 

Thirc hin tit kim thi thiu 10% chi thung xuyén (ngoai chi luang, các khoân 
dOng gop theo luang theo quy djnh, các khoán chi cho con ngi.thi) so vâi dr toán nàm 
2021, trên ca s& hn ché tôi da mua sam xe ô to cong và trang thiêt bj dat tiên, thrc 
hin khoán kinh phi str diing xe ô to cong theo quy djnh, tiêt giâm các nhim vi chi 
không thirc s11 cap bach nhu: doàn ra, doàn vào, khánh tiêt, hi thâo, hi nghj..., tang 
chi tt'r nguOn thu s1,r nghip cOng; dành nguOn tang chi dâu lii phát triên, cãi cách tiên 
luang, thirc hin chuân nghèo, chi trV cap xã hi. 

c) Di,r toán chi hott dng näm 2022 ngun NSNN cüa các dan vj sir nghip cOng 
1p xây dmg trên co sâ các mi1c tiêu ye dôi mri dan vj 51r nghip cOng ip theo Nghj 
quyêt so I 9-NQ/TW và quy djnh tai  Nghj djnh so 60/202 1/ND-CP ngày 21 tháng 6 
nam 2021 cUa ChInh phü ye ca chê tr chü tài chInh cüa dan v sir nghip cOng 1p 
(Nghj djnh sO 60/2021/ND-CP), Kê hoach 72-K}iITU ngày 27/01/2018 cüa Thành 
üy Ha Nôi. Ci,i the: 

- Dan vj si,r nghip cOng 1p tir bào dam toàn b chi d.0 tu và chi thu&ng xuyên, 
dan vj sr nghip cong 1p ti,r bâo dam chi thuOng xuyên: Ngân sách nhà nuâc khOng 
ho trçi chi thut'sng xuyen. Dan vj thrc hin báo cáo day dü nguOn thu, nhim vii chi 
näm 2021 và dir kiên nàm 2022; g11i co quan quán 1 cap trên tOng hcip, g1ri ca quan 
tái chInh cüng cap cüng thii diem xay dmg dr toán NSNN nàm 2022. 

- Các dan vj sir nghip cOng 1p  tx dam bão mt phn chi thithng xuyên xây 
d%mg dir toán chi näm 2022 giãm tôi thiêu 2,5% chi hO trq tnrc tiêp ti's ngân sách nhà 
nuo'c, giãm biên chê sir nghip huO'ng luang ti'r ngân sách nhâ nuâc tuang lrng müc 
giãm chi thu&ng xuyên ti's ngân sách; 

- Các dan vj sir nghip cOng 1p do ngân sách nhá nuâc bâo dam chi thuO'ng 
xuyên xây dirng dir toán chi nam 2022 giám tôi thieu 2% chi ho trçi trçrc tiêp tr ngân 
sách nhà nithc tn's các djch vii cOng co ban, thiêt yêu do ngân sách nhà nuc bão dam. 

- Dr kin vic chuyn di các dan vj sr nghip kinh t và sçr nghip khác có dU 
diêu kin thành cOng ty cO phân. 

- Dan vj sir nghip cOng ltp xay dirng dir toán chi ti's ngun thu phi duçc d 1ti 
chi theo quy djnh pháp 1ut ye phi và 1 phi; dir toán chi thirc hin các nhim vi không 
thu?ng xuyên theo quy djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách nhà ni.râc, dam bão thirc hin 
theo dñng 1 trInh nâng m1rc d tij chü theo quy djnh hin hành (chi tiêt nguOn NSNN, 
nguôn thu sir nghip, qu phát triên hoat dng slr nghip, nguôn vay vá nguôn hçp 
pháp khác cüa dan vj) theo ti'rng linh virc sr nghip; gfri co' quan quân 1 cap tren, 
tOng hqp báo cáo co quan Tài chInh cüng câp..V' 
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d) Mt s luu them khi xay dimg dir toán NSNN nàm 2022: 

- Chi sr nghip khoa h9c va cong ngh: Xây drng dir toán chi trên Ca s phê 
duyt cüa cap có thâm quyên dôi vi các nhim vii khoa h9c và cong ngh cap quôc 
gia, cap b, cap tinh, cap ca sô, nhim v%1 thiRmg xuyên theo chüc näng, djch vii cong 
sü ding NSNN và nhim vi khác; phü hçp vOi djnh htnng mitctiêu, chiên krçic phát 
trin khoa h9c và cong ngh giai doan  2021-2025 và Kêt 1un so 5 0-KL/TW ngày 30 
tháng 5 nam 2019 cüa Ban BI thi ye tiêp tic thirc hin Nghj quyêt Hi nghj Trung 
ucing 6 khóa XI ye phát triên khoa h9c và cong ngh ph%lc vii sir nghip cOng nghip 
hóa, hiên dai  hóa trong diêu kin kinh tê thj trumg djnh hithng xã hOi  chü nghTa và 
hi nhp quOc tê. 

- Chi sir nghip giáo dijc - dào tao  và day ngh: Thuy& minh ca s xây dimg dir 
toán chi thirc hin chInh sách min, giãm h9c phi và ho trçi chi phi hc tip; kinh phi 
thirc hin nâng cao trinh d chuân thrçic dâo tao  cüa giáo viên mâm non, tiêu h9c, 
trung h9c ca si theo Nghj djnh so 71/2020/ND-CP ngày 3 0/6/2020 cüa ChInh phü; 
kinh phi thirc hin chInh sách dôi vâi sinh viên su phm theo Nghj djnh so 
11 6/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü; kinh phi h trçY dào tao  nghê cho 
thanh niên hoân thành nghTa v quân sr, nghia v1i cong an, thanh nien tInh nguyen 
theo Nghj djnh so 61/2015/ND-CP ngày 9/7/2015 cüa ChInh phü; kinh phi dê thirc 
hin dôi rnâi chuang trInh, sách giáo khoa giáo diic phô thông mâi theo 1 trInh tai 
Nghj quyêt so 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 cüa Quôc hi;... 

- Chi sir nghip y t, dan s vâ gia dInh: Thuyt minh cii th co s tinh toán nhu 
câu chi thirc hin cac chuang trInh, dé an cüa ngânh y tê dã duc cap có thâm quyên 
phé duyt; dir kiên sO kinh phi giãm cap chi thuô'ng xuyén cüa các dan vi sr nghip 
y tê theo 1 trInh diêu chinh phi, giá djch vi y te; nhu câu NSNN ho trçi do giá, phi 
djch vçiy té chua ket câu dü chi phi tai  các dan vj si,r nghip y té cOng 1p tir bâo dam 
mt phân chi phi thu?ing xuyên hoc dan vj sr nghip y tê cOng do Nhà nuâc báo 
dam chi thu&ng xuyen. 

Chi các hoat  dng kinh t& Xây dirng trên ca s khi luçing nhim vii duçc cp 
có thâm quyên giao và chê d, djnh mrc chi ngân sách quy djnh; tQtp trung bO tn chi 
cho nhng nhiêm vçi quan tr9ng duc cap có thâm quyên giao: duy tu bâo dixOng h 
thông ha tang kinh tê tr9ng yêu (giao thOng, thu 1i, de diêu yà cOng trInh phông 
chOng thiên tai) dê tang thai gian s1r diing yâ hiu qua dâu tix; báo dam an toân giao 
thông; tim kiém cru nan;  nghip viii dir trü quôc gia; thrc hin nhim yu khuyên nOng, 
khuyên lam, khuyên ngu, khuyen cOng. Xây dirng dir toán kinh phi Nba nurc dt 
hang, giao nhiém vu cho cac dan y  su nghiêp kinh tê cOng lap theo quy dinh tai Nghi 
dinh so 60/2021 TND-CP yà pháp 1ut ye giao nhim vçi, dt hang hoc dâu thâu cung 
cap san phâm djch vv cOng s diing NSNN tü nguOn kinh phi chi thuèng xuyên. 

- Chi hoat dng cüa các ca quan quãn 1 nhà nu&c, Dâng, doàn th xây dirng 
trên ca sâ: 

+ só biên ch duqc giao näm 2022 (tnräng hçp chua duqc giao biên ch thi tam 
xây dçrng bang so biên chê duc cap có thâm quyên giao näm 2021), trong do lam rO 
sO bien ché thçrc có rnt den thi diem o 1 tháng 6 nàm 2021, sO biên chê chua tuyen 
theo chi tiêu bien chê näm 2022 nêu trên. 
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+ Xác djnh Qu5i luang ngch bc, các khoãn phii cp theo luo'ng và các khoãn 
dóng gop theo chê d quy djnh theo müc 1umg cci s& 1.490.000 dOng/tháng (tInh dü 
12 thang) do NSNN dam bâo: (i) Qu5' tiên 1ucing theo chi tiêu biên chê duçc giao 
nàm 2022, bao gOm qu luong cUa so biên chê thirc có rnt tinh den thôi diem 01 
tháng 6 nàm 2021, duc xác djnh trên Co s mirc hwng theo ngch, bc, chrc vii; các 
khoán phi cap theo krong va cac khoàn dóng gop theo ché d và qu5 hong cüa so 
biên ché chua tuyen (nhung van trong tong mirc biên chê duçic giao), tInh trên Co s 
luong 1.490.000 dOng!tháng và h sO luo'ng luo'ng bc 1 cüa cOng chüc loai  Al, các 
khoãn phii cap theo hang cüng các khoân dóng gop theo quy djnh; (ii) Giâm qu tiên 
luang gän vOi tinh giãn biên chê. 

+ Kinh phi thuc hin k hap dng cong vic theo quy djnh tai  Nghj djnh 
so 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü ye thirc hin ché d hcip dông 
mt sO loai  cOng vic trong Ca quan hành chInh nhà nuóc, don vj s11 nghip Va Nghj 
djnh sO 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 11am 2018 cüaChIthphü siradôi, bô sung 
mt so quy djnh ye tuyên diing cong chüc, viên chic, nâng ngch cOng chc, thäng 
hing vien chirc và thirc hin chê d hçip dông mt so 1oii cOng vic trong co quan 
hành chInh nhà nuOc, .don vj sr nghip cong lQtp. 

+ Thuyt minh ca s xây dirng dir toán các khoãn chi dc thu (co sipháp l, ni 
dung chi, müc chi, các ni dung lien quan khác) nAm 2022 trén tinh than tiêt kim, 
hiu qua. 

+ Lp dir toán kinh phi báo dam cho cOng tác xây dmg, hoàri thin pháp lut, to 
chüc thi hành pháp 1ut và theo dOi thi hành pháp lut theo quy djnh (trong do xác 
djnh rO kinh phi bão dam xây dirng, hoàn thin pháp lut là kinh phi dâu tu ca bàn 
cho h tang pháp 1 theo Quyêt djnh so 04/QD-TTg ngày 07/01/2021 cüa Thu tithng 
ChInh phü ban hành Kê hoach thirc hin Két 1un so 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 nm 
2020 cüa B ChInh trj ye tong ket vic thirc hin Nghj quyêt so 48-NQ/TW ngày 
24/5/2005 cüa Bô ChInh trj khóa IX ye Chiên 1uçc xay dirng và hoàn thin h thông 
pháp lut Vit Nam den näm 2010, dnh hithng den näm 2020) và ixu tien bô trI trong 
phim vi dçr toán duçc giao dê dam bâo thrc hin cOng tác nay. 

- Di vOi kinh phi cho hot dng giám sat, phàn bin cüa lily ban MTTQ Vit 
Nam và các tO chrc chInh trj - xä hi cac cap thuc thành phO Ha Ni: 1p di,r toán 
theo mirc chi quy djnh tti Nghj quyet sO 03/201 7/NQ-HDND ngày 03/7/2017 cüa 
HDNID Thành phO. Ngân sách các cap bô tn dam báo kinh phi ngoài djnh mirc khoán 
kinh phi hoat  dng theo quy djnh; kinh phi th'rc hin cuc 4n dng "Toàn dan doàn 
ket xay dimg nOng thôn mth, do th van minh ti các xâ, phu&ng, thj trân trên dja bàn 
Thành phO": thirc hin theo quy djnh tai  Nghj quyet cüa HDND Thành phO thông qua 
tti kST h9p thu 6 HDND Thành phO khóa XV. 

- Di vi các t chüc chinh trj, xã hOi  - ngh nghip, t chüc xã hi, t chuc xä 
hi - nghê nghip: 

+ Truông hap duçc cp có thm quyn giao biên ch: thirc hin khoán kinh phi 
theo s biên chê duçic cap có thâm quyên giao tren co sâ vn diing nguyen the bô trI 
chi thu&ng xuyên NSNN 1Tnh V1TC quán l nhà nu&c và thuc hién ho tro cho các nhim—
vii dugc cap có thâm quyen giao. 
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+ DM vó'i các hi qun chüng khác bâo dam nguyen the tir nguyen, tr quãn, tr 
báo dam kinh phI, boat dng theo dieu 1 vâ tuân thu pháp 1ut; NSNN ho trç cho các 
nhim vi drcic cap có thârn quyên giao. 

e) Di vâi mt s nhirn vi chi ci th, các don vj xây drng di,r toán g1ri co quan 
chü trI, dông thñ tong hçp trong dir toán chi thuông xuyên gi:ri Sâ Tài chInh, ciii the: 

- Chi dào tao,  bi duö'ng can bô, cong chirc, viên chrc và các dôi tuçmg khác 
theo Kê hoach  cüa Thành phô: Các don vj xây dimg chi tiêu dào tto và 1p dir toán 
gcri Ban To chirc Thành Uy dôi vói cong tác dào tao,  bôi duOng can b, cOng chüc, 
viên chirc khôi Dãng, MTTQ và các to chüc chinh trj - xä hi Thành phô và gri S 
Ni vi doi vâi cong tác dao tao,  bôi dng can b, cOng chic, viên chic thuc khôi 
chInh quyên, dông th&i tong hçp trong dir toán ngân sách cüa don vj. Dé nghj Ban 
To chüc Thành üy, Sâ Ni vii thâm djnh các chi tiêu, tong hçip kinh phi cüa các don 
vj, giri S Tài chInh theo quy djnh. 

- Chi doàn ra, doàn vào: Các don vj xây dimg chuong trInh và dir toán giri Sr 
Ngoi vii, dông thô'i tOng hçp trong di,r toán ngân sách cüa don vi. S& Ngoi vi thâm 
djnh, tOng hçip các ni dung, kinh phi cüa các don vj, gi:ri Sâ Tài chInh theo quy djnh. 

- Chi cOng tác tuyên truyn, pht bin giáo diic pháp 1ut: Các don vj 1p dir 
toán gui Sâ Tu pháp, dông thai tong hçTp trong dir toán ngân sách cüa don vi. Sâ Tu 
pháp thâm djnh, tOng hçp các ni dung, kinh phi thirc hin cüa các don vj, gui Si 
Tài chinh theo quy djnh. 

- Kinh phi phông chng tai nan  thuong tIch, kinh phi thrc hin cOng tác v 
sinh an toân thirc phâm: Các don vj xây drng dr toán gui Sâ Y tê, dông thñ tong 
hçp trong dir toán ngân sách cüa don vj. Sâ Y tê thâm djnh, tong hç)'p các ni dung, 
kinh phi cüa các don vj, gui Sâ Tài chinh theo quy djnh. 

- Kinh phi thirc hin cuc 4n dng "Ngui Vit 11am uu tiên dung hang Vit 
Nam": Các don vi 1p dix toán gui Uy ban mit trn To Quôc Thành phô Ha Ni, 
dông thii tong hçp trong dir toán ngân sách cüa don vi. Uy ban mt trn To Quôc 
Thanh phô Ha NOi  thâm djnh, tong hçp các ni dung, kinh phi th?c hin cüa các 
don vj, gui s& Tai chInh theo quy djnh. 

- DM vôi mt s khoân kinh phi: Kinh phi cOng tác an toàn lao dng - v sinh 
lao dng; kinh phi trq cap mt lan dOi vth ngui có thânh tIch tham gia kháng chiên 
duqc tang Bang khen cüa Thu tuàng Chinh phü, Bang khen cüa B tru&ng, Thu 
trithng co quan ngang b, Thu truO'ng co quan thuc ChInh phü, bang khen cUa Chñ 
tjch UBND cap tinh theo Quyêt djnh sO 24/201 6/QD-TTg ngây 14/6/2016 cüa 
Chinh phü: Các don vj xây dimg dir toán gui S& Lao dng Thuong binh và Xâ hi, 
dOng thii tong hçp trong dçr toán ngân sách cUa don vi.  S& Lao dng Thuong binh 
và Xà hôi thâm djnh, tong hçip các ni dung, kinh phi cüa các don vi,  gui s Tài 
chinh theo quy djnh. 

- Kinh phi thirc hin các chinh sách an sinh x hi: Các qun, huyn, thj xä 1p 
dir toán kinh phi thirc hin các chInh sách bâo trçi xA hi, chinh sách dôi vâi ngu'ii 
cao tuOi, ngu?i khuyêt tat; chinh sách bão hiêm y té ho trci các dôi tuçing theo quy 
dnh cüa Lut Bâo hiêm y té (nguo!i nghêo, tré em duâi 6 tuOi, ngui cn nghêo, h9c 
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sinh, sinh viên, h gia dInh lam nông nghiêp, lam nghip, chi tiêt kinh phi mua the 
BHYT cho doi tiiçing nghèo da chiêu thiu BHYT vâ không thiêu hiit BHYT,..); 
chInh sách dôi vâi doi tuçmg tham gia chiên tranh bão v To quôc, lam nhim vii 
quôc tê; chInh sách ho trçY nba & dôi v&i h ngu&i có cong vOi each mng; chInh 
sách dôi v&i các h nghèo và h cn nghèo, dông bâo dan tc thiêu so; các chInh 
sách ho trci h9c sinh dan tc ni trü, ban trü; chInh sách h trçi tiên din cho các h 
nghèo, h chInh sách xã hi,. . . (dôi väi trng chInh sách, dé nghj báo cáo ciii the dôi 
tu'çmg, nhu câu kinh phi thçrc hin theo biêu mu dInh kern) trong dir toán chi ngân 
sách qun, huyn, thj xã, dông th&i giri S& Lao dng Thiiang binh và Xã hi thâm 
djnh, tong hçip, giri S& Tài chInh theo quy djnh. 

- Kinh phi thirrc hin cong tác thông tin di ngoi cüa Thành ph: Các dan vj 
xay dirng dir toán g&i Ban Tuyên giáo Thành üy, dông th&i tong hçp trong dir toán 
ngân sách cüa dan vj. Dê nghj Ban Tuyên giáo Thành üy thârn djnh, tong hqp các 
ni dung, kinh phi cüa các dan vj, g1ri S& Tài chInh theo quy djnh. 

- Kinh phi thirc hin các hoat dng 11ng d%ing cong ngh thông tin trong ca quan 
nha nu&c: Các dan vj xây dirng dir toán g&i S& Thông tin và Truyên thông rà soát, 
dông th&i tong hçip trong dir toán cüa dan vj. S& Thông tin vá Truyên thông rà soát, 
tong hçip các ni dung kinh phi cüa các dan vj, g&i S& Tài chinh theo quy djnh. 

3.4. LIp dr loan chi 4w ngun cdi cách lien 1wong: 

Nárn 2022, tip tue thrc hin chInh sách to nguOn câi cách tin luang, kt hqp 
trit de tiêt kirn chi gàn vâi sap xêp 'ai  tO ch&c b may, tinh giãn biên chê, nâng cao 
rni1rc d tir chü tài chInh cüa dan v sr nghip cong ip theo quy djnh cüa Nghj quyêt 
sO 27-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uang 7 (Khóa XII) ye thirc hin câi cách chinh 
sách tiên luang và Nghj djnh so 60/2021/ND-CP cüa ChInh phü; trong do: 

- Các ca quan, dan vj dir toán cp Thành pM 1p dirtoán chi to ngun câi cách 
tiên luang tr nguOn thirc hin cãi cách tiên luang den het närn 2021 cOn du chuyên 
sang näm 2022 (neu co); nguôn thu ducc dê lti theo quy dnh; tiêt kirn 10% dir toán 
chi thi.r&ng xuyên (trir các khoân tiên krang, ph1i cap theo luang, các khoân có tInh 
chat luang và các khoãn chi cho con nguôi theo chê do). 

- Các dan vj sr nghip cong 1p tip tVc  thrc hin các giâi pháp to nguôn câi 
each tiên hrang theo Nghj quyêt 27-NQ/TW và Nghj djnh so 60/2021/ND-CP, trong 
do phái tr dm báo phân tiên luang tang them phü hap v&i rntrc tir dam báo kinh phi 
chi thu&ng xuyên cüa dan vj. 

- Các qun, huyn, thj xa: 
+ Tng hap, báo cáo du toán chi tao ngun thçrc hin cãi each tiên luong theo 

Nghj quyét 27-NQ/TW cüa Hi nghj Trung uang 7 (Khóa XII), trong do: tiêt kim 
10% chi thu&ng xuyen (trui các khoán tien luang, ph cap theo luang, các khoãn có 
tInh chat lirang và các khoán chi cho con ngu&i theo ché d) Va nguOn cái each tien 
luang luy kê d8n hêt 11am 2021 chuyên sang dê thrc hin (bao gôm nguOn 70% tang 
thu thirc hin cüa NSDP näm 2021 chua sir diing het - neu co); sir dçing mt phân 
nguOn thu cüa các ca quan, dan v sir nghip cong 1p theo quy djnh ti Nghj djnh 
so 60/2021/ND-CP. 
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+ Rà soát, dé xutt vic sir diing ngun câi cách tin lucYng con dii d du tu 
phát triên co s h tang kinh tê - xä hi thuc nhim vçi chi cUa ngân sách cap mInh 
theo phân cap sau khi dâ bâo dam dü nguôn câi cách tiên hucing và thirc hin các 
chInh sách an sinh xâ hi cho câ thñ kS'  on djnh ngân sách theo quy djnh; gi:ri S 
Tài chinh dé tong hçip chung, báo cáo UBND Thành phô trInh HDND Thành phô 
theo quy djnh tai  Nghj quyêt so i 15/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa Quôc hOi. 

3.5. Llp dr loan kinh phi thrc hin chInh sdch linh gián biên chê 

Vic 1p dr toán kinh phi thrc hin chInh sách tinh gián biên ch nàm 2022 theo 
quy dinh tai Nghi djnh so 108/2014/ND-CP, Nghj djnh so i 13/2018/ND-CP, Nghj 
djnh so 143/2020/ND-CP, Nghi dinh so 26/2015/ND-CP, Thông tu so 3 1/2019/TT-
BTC ngày 05/6/2019 cüa B Tài chInh huàng dn vic xác djnh nguOn kinh phi và 
vic Itp dr toán, quãn 1, sir diing, quyêt toán kinh phi thirc hin chInh sách tinh gián 
biên chê. 

3.6. Xây dy'ng dy' loan chi cdc chu'ong lrinh mic lieu quic gia và các nhim 
vi chi lhith'ng xuyên lhu3c các chwong lrinh myc lieu lrithc day: 

- Di vth chucmg trInh m%lc tiêu quc gia: Vic trin khai thirc hin, b trI kinh 
phi các chuong trInh MTQG thrc hin theo quyêt djnh cüa cap có thâm quyên và 
humg dan cüa B Kê hotch và Dâu tu, B Tài chInh, phü hçrp vi miic tiêu, nhim 
vii näm 2022 và khã näng can dôi cüa ngân sách Thánh phô; can cü nhim vi duqc 
giao tti quyêt djnh phé duyt trng chuong trInh miic tiêu quôc gia, cci quan quán 1 
chuong trInh phôi hçip vâi Sâ Kê hoach và Dâu tu, Sâ Tái chinh vá co quan thçrc 
hin Chuong trInh 1p  dir toán chi thirc hin các chucmg trInh báo cáo UBND Thành 
phO g11i B Ké hoach và Dâu tu, Bô Tài chinh và co quan chü quán chucing trInh 
theo quy djnh. 

- Di vi các thim v11 chi thumg xuyên thuOc  các chuong trInh m1lc tiêu 
tnurc day: Tnumg hçp duçic ChInh phü, ThU tuóng ChInh phU cho phép tiêp tic 
thirc hin trong nàm 2022, can cü nhim vi dugc giao tti tmg chuong trInh miic 
tiêu, co quan quán 1 chuong trinh phôi hçip vi Sâ Kê hotch và Dâu tu, S& Tái 
chInh, co quan thirc hin Chucmg trInh 1p dir toán chi thirc hin các chucing trInh 
báo cáo UBND Thành phô gUi Bô Kê hoch và Dâu tu, BO Tài chInh V Co quan 
chU quãn chucing trInh theo quy djnh. 

3.7. D6i vói các chu'o'ng lrInh, dy' an sü' dyng ngun vn ODA (bao gm win 
vay và vin lrr), nguôn von vay u'u ddi và vin lrçr không hoàn 4zi không lhu3c 
ho lrYphát lriên ch,'nh lhá'c: 

Can cü quy djnh cUa Lut NSNN, Lu.t Du tu cOng, Lut Quãn 1 nç cOng, 
Nghj djnh so 56/2020/ND-CP ngày 25/5/2020 cUa ChInh phU ye quãn 1 và sU diing 
von hO trçl phát triên chinh thUc (ODA) va von vay uu dài cUa nhá tài trq nuc ngoài, 
Nghj djnh sO 50/2020/ND-CP ngày 20/4/2020 cUa ChInh phU ye tiêp nhn, quán 1 
và sU dung vin tr quôc tê khân cap dê cUu trV vá khac phc hu qua thiên tai, Nghj 
djnh so 80/2020/ND-CP ngày 08/7/2020 cUa Chinh phU ye quãn 1 và sU drng vin 
tro' không hoàn 'aj  không thuc ho trq phát triên chinh thUc cUa các Co quan, to 
chUc, Ca nhân nuc ngoài dành cho Vi@ Nam va các van ban huO'ng dan thi hành, 
can cü các Hip djnh, thOa thun dã và së k vi nhà tài trçl, tiên d thirc hin vAn 
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kin dir an hoac khoãn vién trcy, Co ch tài chInh (nu co) duçc cp thrn quyn phê 
duyt, các cci quan, don vj thuc hin lap dçr toán tmg chuong trInh, dix an, khoãn 
vin trçl, von dôi ig (nêu có); phân dinh theo tInh chat chi dâu tu phát triên, chi sir 
nghip, chi tiêt theo linh v11c chi; phân djnh c1i the các nguôn von nay thuc NSDP 
và nguôn NSTW bô sung có mic tiêu cho dja phuong. Không 1p dir toán NSNN 
näm 2022 dôi vOi phân von nithc ngoài do nhà tài trç trirc tiêp quail 1, nhisng dugc 
to chirc thirc hiên và quãn 1 theo các quy djnh tai  Nghj djnh so 56/2020/ND-CP và 
Nghj djnh so 80/2020/ND-CP cüa ChInh phü. 

3.8. Cüng vó'i vic lap, tng hçp báo cáo dir toán khoãn thu ngân sáchtir xir 1 
tài san công, thu tir ban tài san trên dat, chuyên nhung quyên si:r diing dat, thu tü 
chuyên dôi sâ hü'u dôi vOi doanh nghip Nhà nithc 11am giU 100% von, don vj sir 
nghip cong lap, thu chuyên nhung von nhà nuâc và thu chênh 1ch von chü s 
hüu lon han von diêu 1 ti doanh nghip hin do Nhà nuâc närn giü 100% von diêu 
1 (nêu co); các co quan, don vj và dja phuong 1p dir toán chi dâu tu, thurng xuyên 
các nhim vij theo quy djnh ti1r nguôn thu nay glri S Kê hoach  và Dâu tu, S Tài 
chInh dê tong hçip trInh cap có thâm quyên quyêt djnh theo quy djnh cüa Lut Dâu 
tu công, Lut Quãn 1,sü ding tài san công, Lust Ngân sách nhá nuóc. Trurng hqp 
dir toán chi iOn han so thu duçyc tü vic xir 1 tài san công, co quan, don vj duçc 
giao quãn i tong hc'p, báo cáo dir toán chi phân con thiêu cOng dr toán ngân sách 
nhà nuOc näm 2022, chi tiêt so thu, nhu câu chi cho tmg nhim v1,i theo quy djnh. 

3.9. B trI dir phOng ngân sách qun, huyn, thj xä, xä, phuOng, thj trn theo 
dOng quy djnh cüa Lut NSNN. 

3.10. Dir toán chi sir nghip ti'r ngun thu duçic d 'ai  theo ch d: các co quail, 
don vj dir toan thirc hin 1p  dir toán chi tir nguOn thu duçic dê 'ai  báo cáo cap có 
thâm quyên theo biêu mâu quy djnh tai  Thông tu 342/2016/TT-BTC ngày 
30/12/2016 cüa Bo Tài chinh quy dnh chi tiêt và huOng dn thi hành mt so diêu 
cüa Nghj djnh so 163/2016/ND-CP, nhung không tong hçip vào di,r toán chi NSNN 
cüa các co quail, don vj dir toán. 

3.11. Di vOi dir toán chi du tu xay dçrng nhà tái djnh cu, du tu ha tng dt 
dâu giá, dat djch v1T, các chU dâu tu ngoài vic gOi báo cáo cho SO Kê hoach Dâu 
tu, SO Tài chInh, dê nghj gui cho Qu Dâu tu phát triên Thành phO theo phân cOng 
nhim vi1 cUa UBND Thành phO. 

3.12. Can cir s kim tra thu, chi ngan sách näm 2022, các sO, nganh và qun, 
huyn xay dirng dir toán chi phái chtt chë và chi tiêt dôi vOi tüng nhim vi, tung 
don vj 5ir diing ngân sách trrc thuôc; sau khi lam vic vOi SO Tài chInh, SO Ké 
hoach và Dâu tu, các sO, ngành và qun, huyn, thj xA triên khai ngay cong tác 1p 
phuong an phân bO dir toán ngân sách näm 2022 cüa co quan, dja phuong mInh dê 
khi than duc dir toán ngân sách UBND Thành phO giao, chü dng trInh cap có 
thâm quyen quyêt djnh phân bO theo tlrng lTnh v1rc và giao dir toán NSNN näm 2022 
den don v sir ding ngân sách dam báo th&i gian theo quy djnh cOa Lut NSNN. 

CáC sO, ngành và qun, huyn, thj xã phãi tp trung chi dao  rà soát 'ai  tt cá 
các khâu trong cong tác phân bô, quán i, su ding NSNN, dc bit là von dau tu 
XDCB và von vay, vin trç, nhäm dam báo vic phân bO ngan sách dung mic tiêu, 
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dung ch dO,  dung di tuçYng; vic quân 1, sir diving ngân sách phãi chit chë, hiu 
qua, có chê dO báo cáo, kiêm tra, kiêm toán, tránh dê xây ra that thoát, lang phi. 

3.13. Trên Co s dánh giá tInh hInh thuc hin näm 2021, các s&, ngành, don vj 
thuOc Thành phô duqc giao quân 1 các qu tâi chInh nhà nuâc ngoài ngân sách 1p 
kê hoach thu - chi tài chInh näm 2022 cüa các qu tài chInh nhà nithc ngoài ngân 
sách di.,r kiên kê hoch Co CâU lai,  sap nhp, dmg, giâi the các qu hoat  dng không 
hiu qua, chua theo dung quy dnh cüa pháp lust trong näm 2022; 1p kê hoach thu 
- chi tài chInh 11am 2022 dôi vth các qu5 tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách cèn 
tiêp tiic hoat dng thuOc phtm vi quân l theo quy djnh cüa Lutt NSNN và quy dnh 
cüa pháp 1ut có lien quan, giri kern báo cáo dir toán NSNN näm 2022 cüa co quan, 
don vj mInh tói co quan tài chInh cüng cap (trong do, thuyêt minh chi tiêt ye so du 
dau 11am; so phát sinh thu t1r NSNN cap, t1r huy dng, tài trçl,... trong näm; so chi 
cho các nhim viii trong näm; tInh hInh biên dng ye von diêu I, nguôn von hoat 
dng cüa các Qu nay). 

3.14. Vic t chirc cong tác xây drng, thng hqp vá báo cáo dir toán ngân sách 
nàm 2022 thirc hin theo dung quy dijnh cüa Lut NSNN, Lut Dâu tu công, các vAn 
ban hithng dan. 

III! LAP KE HOACH TAI CHINH - NSNN 03 NAM 2022-2024 

1. CAn cü', yen cu 1p k hoach 

1.1. Thirc hin quy djnh tai  Luât NSNN, Nghj djnh so 45/2017/ND-CP cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt l.p kê hoach tai chInh 05 nAm và kê hoach tài chinh - 
NSNIN 03 nAm và Thông tu so 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/20 17 cüa BO Tài chInh 
hithng dan 1p ké hoach tai chInh 05 11Am và kê hoach tai chinh - NSNN 03 nAm 
(ThOngtu sO 69/2017/TT-BTC), các Luât ye thuê, quãn 1 thuê, Lut phi, l phi, 
Luât Dâu tu cOng, Luât Quán 1 nçi cOng, Lut quAn l ti san công, các vAn ban 
pháp luat  có lien quan; rn11c tiêu, chiên lugc phát triên kinh tê - xA hOi  10 nAm 2021-
203 0, kê hotch phát triên kinh tê - xA hOi  5 nAm 2021,  - 2025; các Nghj quyêt Trung 
uong KhOa XII ye tinh gçn bO may, tinh gian biên chê, dôi m9i các don vj si,r nghip 
cOng 1p va cácNghj quyêt ye cái cách tien lucing, bao hiem xA hOi...;  kê hoach tai 
chInh 5 nAm, kê hoach  dâu tu cOng trung han  giai doan 202 1-2025, nguyen tAc, tiêu 
chI, djnh rn1rc chi thung xuyên nAm 2022; nguyen tAc, tiêu chi, djnh muc chi dâu 
tu phát triên giai doan  2021-2025; can cu ke hoach  tai chinh - NSNN 03 nAm 202 1-
2023 da dugc rà soát, cp nht vào thai diem 31 tháng 3 nAm 2021; cAn cir các thôa 
thu.n, hip djnh vay nç, vin trV nguOn von ngoai nrn9c dA va së duc k kêt, triên 
khai trong các nAm 2022-2024; quy djnh ye thai kS'  on djnh NSNN; can cü các trân 
chi tiêu giai doan  2022-2024 do co quan tài chInh, k hoach và dâu tu thông báo và 
dir toán ngân sách nAm 2022 1p theo quy djnh. 

Trung hçp nhu cu chi cüa các co quan, don vj d%r toán cp I thuOc Thanh 
phO trong các nAm 2022-2024 tAng/giAm manh  so vth dir toán (bao gOm cá dr toán 
bô sung trong nAm) và uâc thirc hin chi nAm 2021, 1ón han khA nAng nguOn 1irc tài 
chinh - NSNN ma co quan tài chInh, dâu tu da cp nht, thông báo cho 03 nAm 
2022-2024; các co quan, don vi phai cO thuyet minh, giAi trInh, có các giài pháp huy.v- 
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dng them các ngun lirc tài chInh ngoài ngân sách, dam bâo các thu cu chi phãi 
can dôi duçc nguôn luc thirc hiên. 

1.2. Di,r toán chi nàm 2022-2024 xay dirng vói rnüc 1ucng cci so' 1.490.000 
dông/tháng. Can co' quyêt djnh cüa cap có thâm quyên ye phuang an thirc hin câi 
cách tiên luong theo Nghj quyêt so 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cüa Hi nghj lan 
thu 7 Ban Chap hành Trung i.ro'ng khóa XII ye cãi each chInh sách tiên liiong dôi 
vo'i can b, cong chCrc, viên cho'c, lirc luçmg vu trang và nguo'i lao dng trong doanh 
nghip. Sau khi có huâng dan cüa Bô Tài chInh, So' Tài chInh sê thông báo, huàng 
dan sau. 

1.3. Vic 1p,báo cáo, tng hçTp và trInh k hoich tài chInh - NSNN 03 näm 
2022-2024 dugc tiên hành dông tho'i vo'i qua trinh 1p di,r toán NSNN näm 2022. 

2. Lp k hoch thu NSNN 

2.1. Ciic Thu, Cic Hài quan Thành ph xây dirng k hoach  thu NSNN 03 näm 
2022-2024 trên co so' cap nhât kê hoach 03 11am 2021-2023, dr toán thu NSNN näm 
2022; dông tho'i: 

a) Dánh giá tác dng cüa thiên tai, dch bnh, dc bit là dai  djch Covid- 19 cOn 
diên biên khó luo'ng. 

b) Khà näng phát trin kinh t cà nuâc, tmg ngành ngh 11th virc và dja 
phucing trong 2022-2024 phü hqp vo'i miic tiêu, chiên luqc phát triên kinh té - xã 
hi 10 näm 2021-2030, nOi  dung trInh ké hoch phát triên kinh té - xà hi và kê 
hoach tài chInh 5 näm 202 1-2025; các yêu to thay dôi ye näng 1rc dâu tu, nàng suât 
lao dông, nàng luc cath  tranh, cài thiên mOi truo'ng kinh doanh, ho trV,  phát triên 
san xuât - kinh doanh cUa doanh nghip và hoit dng thuong mi, xuât nhp khâu 
cüa tüng näm; các yêu tO tác dng cüa qua trInh hi nhp quôc tê. 

c) Các yu t dir kin lam tang, giãm, djch chuyn ngun thu do diu chinh 
chInh sách thu, bô sung mo' rng co so' tInh thuê, tang cuo'ng quán l thu theo Nghj 
quyêt so 07-NQ/TW; triên khai các van bàn hithng dn thirc hin Lut Quàn 1 thuê 
so 38/2019/QH14; thirc hin l trInh cat giâm thuê quan theo cam kêt hi nhp; mt 
sO chInh sách thuê thu th.p doanh nghip nhäm ho trg, phát triên doanh nghip; 
dng vien tü khu vuc kinh te phi chInh tho'c. 

d) Tác dng thu ngân sách t1r yiêc diu chinh giá, phi các djch yu sir nghip 
cong theo l trInh ket câu dü chi phi vào giá djch vii s1r nghip cOng quy djnh cUa 
pháp lut. 

Phân dâu giai doan 2022-2024, phân dâu tôc dO tang thu nôi dia không ke thu 
tiên so' dçing dat, thu xO sO kiên thiêt, tiên bàn von nhà nuâc tai  doanh nghip, cô 
tüc, lgi thun sau thue và chênh léch thu, chi cüa Ngân hang Nba nuo'c bInh quân 
chung câ nuóc bInh quân khoàng 8-9%/näm; tôc d tang thu to' hot dng xuât nhp 
khâu bInh quân khoãng 5-6%/näm. Mo'c tang thu cii the cüa to'ng dja phuong có th 
cao han ho,c thâp han müc bInh quân chung, tüy theo diêu kin, dc diem và pho' 
hap vo'i tôc d tang tru&ng kinh tê trên dja bàn cüa to'ng dja phucmg. v 
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2.2. Dir toán các khoân thu phi, 1 phi các näm 2022-2024 tIch circ, chi tiêt 
theo trng khoán thu phi, 1 phi theo quy djnh (so thu, so np NSNN) và chi tong 
hcip vào dir toán thu NSNN phân phi, 1 phi np NSNIN. 

2.3. Di vói các khoân thu dircyc d 'ai,  hoc phi, giá djch vi y t, thu djch vi1 

sr nghip cong không thuc danh mic phi và 1 phi, các khoãn thu chuyên sang co 
chê gia dich vu thuc hiên lap kê hoach thu riêng theo quy dinh va xây thing phucmg 
an sir dçing dê g1ri ca quan có thâm quyên giám sat và tiêp tic thirc hin ca chê tao 
nguOn tir khoãn thu nay dê cái cách tiên luang theo quy djnh; giri Ca quan tài chinh 
cüng cap theo quy djnh. 

A 9 9 '* 3. Lip ke hoach chi NSNN 03 nam 2022-2024 cua cac so', nganh, co' quan, 
don vj thuc Thành ph 

3.1. Khoach chi NSNN 03 nàm 2022-2024 cüa các si, ngành, co' quan, dan 
vj d%r toán cap I thuc Thành phô duçc 1p trên ca s cp th.t ké hoach tài chInh - 
NSNN 03 näm 2021-2023, so uâc thirc hin 11am 2021 và phü hqp vOi các dnh 
hithng, miic tiêu phát triên kinh tê - xã hi cüng kr; trong do thuyêt minh cii the các 
mic tiêu, nhirn viii, chuang trInh, dê an, dr an (kê câ chuang trInh miic tiêu quôc 
gia), chInh sách, chê d dã hêt thai gian thirc hinImOi duçc cap thâm quyên phé 
duyt, dc bit lu'u vic triên khai các Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW, Nghj quyêt so 

19-NQ/TW và tao  nguon th%rc hin cãi each tiên luang theo Nghj quyêt so 27-
NQ/TW, Nghj djnh so 60/2021/ND-CP. 

3.2. Trong qua trInh xay dirng dv toán chi NSNN näm 2022, các sâ, ngành, ca 
quail, dan vj d%r toán cap I thuc Thành phO dOng thai xác djnh chi tiêt chi tiêu cci 
s, chi tieu m9i cüa ca quan, dan vj mIrih näm dr toán 2022 theo quy djnh tai  Diêu 
5 và Diêu 6 Thông tu sO 69/2017/TT-BTC cüa Bô Tài chInh dé lam can cü xác djnh 
chi tiêu ca sâ, chi tiêu mâi và tong hçip nhu câu chi DTPT, nhu câu chi bão duOig, 
vri hành trong kê hoach  chi näm 2022-2024. 

Di vâi các sâ quail 1 ngành, 11th vuc ben canh  viêc 1p k hoach thu, chi 
NSNN trng näm cüa giai doan 2022-2024 (phâri si, ngành trirc tiêp thirc hin), can 
tInh toán xác djnh thu câu kirih phi thuc hiên các ca chê, chInh sách, nhim vi duçc 
cap có thârn quyên ban hành tirng nàm cüa giai doan  2022-2024, kern theo thuyêt 
minh ci the cAn ciii tInh toán, trong do lu'u : 

- Lp k hoach chi DTPT giai doan 2022-2024 can ciii ké hoach dâu tu cOng 
trung han  giai  doan  202 1-2025, cAn ciii vào tiên dO thrc hin cac chuang trInh, dir 
an, thim 

vv 
dâu tu chuyên tiêp (nêu có)/dA duçic phé duyt chü truo'ng, quyêt djnh 

dâu tu; nOi  dung trInh kê hoach  trung  han;  gAn vâi m1c tiêu phát triên kinh té - xA 
hOi, chiên lugc phat triên ngành, llnh virc. 

- Lp k hoach  chi thung xuyên chi tit vic trin khai cac mvc  tiêu, nhim 
vu, chrnh sach, chê do con hiêu luc/hét hiêu luc, cac muc tiêu, nhiêm vu, ché do, 
chinh sách mth dA duqc cap thâm quyên phê duyt. 

+ Di vi Nghj quyt s 1 8-NQ/TW, trên ca dánh giá kêt qua thc hin den 
hêt nAm 2021, dv kiên c11 the cac muc tiêu, thim vi1 ye hoàn thin to chiic, bO may, 
ye giArn biên chê trong tüng näm 2022-2024 và các tac dng kinh phi NSNN theo V 
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tüng miic tiêu, nhim viii (tit kim chi NSNN do giãm du mi, giám biên ché; tang 
chi NSNN do thirc hin chinh sách tinh giân biên chê). 

+ Di vi Nghj quyt s 19-NQ/TW, trên Co dánh giá kt qua thrc hin näm 
2021 và các m1c tiêu theo Dê an duqc phê duyt (neu co), thirc hin 1p dr toán 
trnmg tir dçr toán näm 2022 theo quy djnh, vâi m1rc giãm biên chê hu&ng luong tiir 
NSNN hang näm theo Dê an duçc phê duyt (nêu co) hoc hang 11am giâm bInh 
quân tôi thiêu 2%/näm và ni dung trInh nguyen tàc, tiêu chi, djnh mirc phân bô chi 
thi.thng xuyên NSNN näm 2022 áp diing cho thai kS'  on djnh ngân sách tiêp theo. 

- Di vâi các ngun ngoài ngân sách: 1p k hotch thu, chi t&ng nàm 2022-
2024 theo quy dinh hiên hành, chi tiêt t1rng nguôn phi, thu si.r nghip duc dê 'ai, 
nguôn khác; các nhim v11 chi DTPT, chi thung xuyên theo linh virc chi, tir nguôn 
phi, thu s1r nghip chrcc dê 'ai,  qu5r phát triên hoit dng sir nghip, nguôn vay và 
nguôn hçp pháp khác cüa don vj; g1ri ca quan quân 1 cap trên tong hçp, báo cáo Co 
quan tài chInh, dâu tu cüng cap cUng thai diem 1p di,r toán NSNN. 

3.3. Lp k hoach chi tili ngun vn ODA, von vay uu dãi, nguôn von vin trq 
không hoàn 1i không thuc ho trçi phát triên chInh thirc näm 2022-2024 t1rng dir an 
theo tiên d thirc hin dôi vi các Hip djnh, thôa thun vay dã k kêt Va dang triên 
khai thirc hin, theo cam kêt, dam phán dôi vOi các trurng hçip mâi k kêt, dã duqc 
phê duyt chü truclng, dang dam phán. 

3.4. UBND các qun, huyn, thj xã xây dmg dir toán, d xut thu cu b sung 
có mvc  tiêu tü ngân sách Thành phô trong 03 näm 2022-2024, chi tiêt theo timg 
näm vâ tmg thim v1i, chuong trInh, dir an, dam báo uu tiên bô trI dü kinh phi thirc 
hin các ché d, chInh sách, thim vii dã duçc ban hânh và cam két chi; gui u Tài 
chIth, S Ké hoach vâ Dâu tis de tong hqp. 

IV! TO CHC THI)'C HIN 

- Can cu hung dn tai van ban nay và s thông báo kim tra v dir toán ngân 
sách cüa Sâ Tài chinh, các sâ, ban, ngành, doàn the, UBND các qun, huyn, thj xâ 
và các don vj thii huung ngân sách Thành phô triên khai dánh giá tInh hInh thirc 
hin di,r toan ngân sách nàm 2021 và xây drng dçr toán ngân sách näm 2022; kê 
hoach tài chInh - NSNN 03 näm 2022-2024 (dôi vôi cac su, ban, ngânh, doàn the, 
co quan, don vj dir toan cap i thuc Thành phô) theo các mâu biêu kern theo huóng 
dan nay, gri ye Si Tài chInh và các s, ngành tong hçip có lien quan triroc ngày 
20/8/2021. Th?i gian thâo 1un dir toán ngân sách v9i các sty, ngành và qun, huyn, 
thj xä; S Tài chIth së phôi hçip vâi S& Kê hoach và Dâu tu, Cc Thuê Ha NOi  thông 
báo sau. 

- Di vth môt s thiêm vu chi thirc hin các chuong trInh, k hoch chung cüa 
Tháth phô, các don vj theo nhim viii duc phân cong xây dirng dir toán kinh phi 
thirc hin gui s, ngành duc giao thim vi chü trI tong hcip kinh phi, tren ca sà do 
ca quan chü trI thâm djnh, tong hcp ni dung, kinh phi thirc hin các chuang trInh, 
ke hoch cüa Thânh phô, gui S Tài chinh triroc ngày 25/8/202 1 tong hqp, báo cáo.-
UBND Thath phô theo quy djnh. 
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- Can cir k& qua lam viêc vi Bi Tài chInh, B K hoach và Du tu v dr toán 
thu, chi ngân sách näm 2022 và du toán do các s, ngành, qun, huyn, thj xã lap; 

Si Tài chInh chü trI cüng Cuc thuê Ha Nôi, Sâ Ké hoch và Dâu tu xem xét cci the, 
báo cáo UBND Thành phô ye dir toán ngân sách dja phucmg và phrnmg an phân bô 
chi tiêt dir toán ngân sách Thành phô näm 2022; báo cáo UBND Thành phô trInh 
HDND Thành phô quyêt nghj thông qua. 

- Can cir Ngh quy& cüa HDND Thành ph& Sâ Tài chInh chü trI phôi hqp vOi 
Sâ Kê hoch và Dâu tii trInh UBND Thành phô quyêt djnh giao thim vii thu, chi 
ngân sách cho các s, ngành, qun, huyn, thj xã và các don vj thii hu&ng ngân sách 
Thành phô. 

- Can cü Nghj quyt cüa HDND qun, huyn, thj xä; UBND qun, huyn, thj 
xâ quyêt djnh phân bô, giao du toán cho các don vj và các xà, phuô'ng, th trân dam 
báo thi gian Lut NSNIN dâ quy djnh. 

Trên day là nhüng ni dung hi.râng dn v cong tác xây dimg dir toán ngân 
sách näm 2022, ke hoich tài chInh — NSNN 03 näm 2022-2024; trong qua trInh thirc 
hiên nêu có viiong mAc, de nghj cac sO', ngành và qun, huyn, thj xA phán ánh ye 
SO' Tài chInh dé kjp thO'i xem xét xO' l./. 

Nol nhIn: 
- TT HDND TP; (d báo 
- UBND Thành pho; cáo) 
- Ban Kinh té và NS — HDND TP; 
- Ciic Thug Ha Nti, Cc Hái quan HN, 
KBNN Ha Nti, S KH&DT; 

- Cáe S, Ban, Ngành, Doàn th& 
các don vi dir toán cap I cüa TP; 

- Các Qu5 Tài chInh dja phixong; 
- HDND, UBND các qun, huyn, thj xã; 
- Phông TCKH các qun, huyn, thj xã; 
- Các die PGD S& Tài chInh; 
- Website: www.sotaichinh.hanoi.gov.vn; 
- Cáe phàng, don vj thuc So; 
- Liru: VT, QLNS. 

GIAM DOC 



PHV LVC 
BIEU MAU LAP DL' TOAN THU, CHI NGAN SACH NAM 2022 VA 

KE HO1LCH TAI CHINH - NGAN SAd NHA NU'OC 03 NAM 2022-2024 

Biu mu (BM) Nôi dung 
S&, ban, 
ngành 

Quân, huyên, 
th1 xã 

i cAc BIEU MAU XAY DUNG DU' TOAN NAM 2022 
QHO 1 T6ng hcip mt s6 các chi tiêu KTXH cu bàn näm 2022 X 

QHO2 Can di ngan sách qun, hiyn, thi xä nãm 2022 X 

QHO3 Tng hcip dr toàn thu NSNN nàrn 2022 x 
QHO4 Tng hcrpdu  toàn chi NSNN näm 2022 X 

QHO5 
Tong hçip nhu cu vn b sung có mijc tiêu tir NSTP näm 2022 d thrc hin càc dr an, nhim 

vu quan trong d duqc cap cO thrn quyn phê duyt 
QHO6 Tong hçp v6n du tu tir ngun thu XSKT nam 2021 và du toán nAm 2022 x 
QHO7 Tong hqp di,r toán b sung có muc  tiêu t1r NSTP cho NS QHXP näm 2022 X 

QHO8 Tmnh hinh nçi du tiz XDCB, sr dung  dr phOng NSDP nãm 2021 X 

HO9 
Tong hcvp kinh phi thrc hin cac chInh sách, ch dO näm 2020, 2021 và d kin nhu cAu näm 
2022 

SNO1 Ting hcip dr toán thu, chi NSNN nãm 2022 X 

SNO2 Du toán thu, chi NSNIN nàm 2022 chi ti& theo dun vj trtrc  thuOc X 

SNO3 Du toán thu, chi, nOp  ngan sách nba nuàc tt'r các khoàn phi và 1 phi näm 2022 X 

SNO4 Tng hcipdr toán chi ththmg xuyên NSNTh'J nm 2022 X 

SNO5 Tng hçp chi thuing xuyen theo djnh mi'rc cUa cac cu quan QLNIN, Dàng, Doàn th näm 2022 x 

SNO6 
Tng hup kinh phi NSNN giao chi hoat dng ththng xuyên cho các dun vj si,r nghip cong 
nãm 2022 

SNO7 Tang hcip UTH chi nghip vu näm 2021 va dr toán näm 2022 X 

SNO8 Tang hçp UTH chi mua sam, sira cht'ta tài san cOng nãrn 2021 và dr toán nãm 2022 x 

SNO9.1 Danh muc  bào dung, sira cha cong trinh và thit bj c0ng trinh nàm 2022 x 

SNO9.2 Danh muc  cong trinh cãi tao,  nàng cp, ma rOng  chuyn tip sang näm 2022 x 

SN1O Dis toán thu, chi theo linh vkrc str nghipnam 2022 X 

SN10 1 
• 

Tng hcip dr toán thu, chi dun vj str  nghip näm 2022 theo lTnh vrc (di vOi dun vj tu báo dam 
chi TX và chi DT) 

SNIO 2 
Tng hup du toán thu, chi dun vi sr nghip nàm 2022 theo lTnh vrc (di vOi dun vj tiI bão dam 
chiTX) 

SN1O 3 
• 

Tng hop du toán thu, chi dun vj sr nghip nm 2022 theo linh vrc (d6i vdi dun vj tl,r báo dam 
mOt phAn chi TX) 

SN10 4 
• 

Tng hcip di,r toán thu, chi dun vj si,r nghip näm 2022 theo linh vi,rc (di vOi dun vj do Nhà 
rnràc báo dam chi TX) 

SN! I K hoach tài chinh cUa các qu5' tài chinh nhà rnrOc ngoài ngân sách näm 2022 X 

SNI2 
Baa cáo tinh hinh thirc hin các qu' tài chinh ngoài ngân sách và ngun v6n ngân sách Thành 
ph6 Oy thác cho vay närn 2021 và k hoach  nAm 2022 

SNQH01 Dr toán chi cac chirung trInh quc gia, chuung trInh muc  tiêu Thành ph näm 2022 X X 

SNQHO2 TOng hçp thu, chi ti ngun vay nci nuàc ngoài và vn di iThg nm 2022 x x 

SNQHO3 Tong hop dr toán thu, chi t1r nuOn vin tru nuàc ngoài và vOn dOi irngnam 2022 x 

SNQHO4 Báo cáo biên ch& tin !uungOa các cu quan QLNIN, Dàng, Doàn th nàm 2022 X X 

SNQHO5 Báo cáo !ao dOng  tin !uung, nguOn kinh phi dam bào cOa các dun vj si,r nghip näm 2022 x x 

SNQHO6 Cu sâ tInh chi str  nghip giáo duc, dáo tao, day nghà näm 2022 x X 

SNQHO7 Cu sâ tInh chi sr nghip y tO, dan sO va gia dinh nãm 2022 x x 

SNQHO8 Cu sâ tinh chi sr nghiOp khoa hc và cOng ngh näm 2022 x x 

SNQHO9 Cu sO tinh chi sr nghip van hOa thông tin nãm 2022 X X 

SNQH1O Cu sO tInh chi sr nghip phát thanh, truyOn hInh, thông tOn näm 2022 x x 

SNQH1 1 Cu sO tInh chi str nghiep thO duc  thO thao narn 2022 x x 

SNQHI2 Cu sO tinh chi sr nghip báo v mOi truOng nãm 2022 X X 

SNQH13 Cu sO tinh chi các hoat dOng kinh tO nam 2022 x x 

SNQHI4 Chi tiOt hoat dOng kinh tO theo chirung trinh, dr an nãm 2022 x x 

SNH15 
Cu sO tinh chi thrc hin chInh sách d6i vOi các dOi tirclng thuOc !inh vtrc  bão dam xa hOi nãrn 
2022 

SNQH!6 Cu sO tinh chi hoat dOng cOa các cu uan QLNN, Dáng, Doàn the näm 2022 X X 

SNQHI7 Dv toán chi dOu tir nguOn NSNN (vOn trong nirOc) nãm 2022 x x 

SN H!8 
Dv toan chi DT tO nguOn ODA va vOn vay iru dái theo phuung thOc cAp phát tO NSTW nãm 
2022 (không bao gOm vOn nirOc ngoài giái ngán theo cu chO tài chinh trong nuOc) 

SN H!9 
Dir toán chi DT tO nguOn ODA va vOn vay ru dài thea phuong thOc cAp phát (giái ngân theo 
cu chO tài chinh trong nuOc) nam 2022 

-- 
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Biu mh (BM) Ni dung 
S&, ban, 
ngành 

Qun, huyn, 
th1 xä 

SNQH2O Ké hoach giái ngân vn vay nãm 2022 cUa các du an ODA và vay ru di tir ngun Chinh phU 
vay ye cho vay Iai. 

x x 

SNQH2I D.r kin nhu cu và ngun thi,rc hin cãi cách tin 1ucng nAm 2021 X X 

SNQH22.1 Báo cáo qu5' 1uanhi,j cp theo s lieu quyt toán näm 2019 x x 
SNQH22.2 Báo cáo qu5 hrcing, phu cphrc hin näm 2020 x X 

SNQI-122.3 Báo cáo qu5' 1un phi cp du kin iiäm 2021 X X 

SNQH22.4 
Nhu cu thuc hin tin tucing dn mCrc liiong cci sâ 1,49 triu dng näm 2020 và dr kin nhu 
câu nãm 2021 

X X 

SNQH23 Tong hçip du toán thu NSNN tr ngun thu xfr 1 nhà dt nãm 2022 và giai doan 2022-2024 X X 

SNQH24 Tng hcip dr toán chi NSNN tir ngun thu xü 1 nhà dt näm 2022 và giai doan 2022-2024 X x 

ii CAC BIEU MAU xA DUNG KE HOACH TAI CHINH - NSNN 03 NAM 2022-2024 

MAU BIEU sO 
13-1169 

Tong hcip nhu câu chi ngãn sách nhà nuàc giai do.n 03 nãrn 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
I4-1T69 

Tng hçip nhu cau chi dAu tu phát trin giai doan 03 näm 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
15-1169 

Nhu cAu chi du tu phát trin ltnh vrc giai doan 03 nãm 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
16-TT69 

Tng hçp nhu ctu chi thi.thng xuyén giai doan 03 näm 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
17-1169 

Clii ti& nhu cAu clii thung xuyên giai doan  03 nm 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
18-1169 

Tong hcip mc tiêu, nhim viji chO yêu và nhu cu chi mài giai doan 03 näm 2022-2024 X 

MAU BIEU sO 
19-1169  

Dtr kin s thu, chi tt'r ngun thu duçic dé iai  theo ch dO giai doan 03 nãm 2022-2024 X 

BMQH Tng hgp nliu cu be sung có mic tiêu fl'r NSTP cho NS QHXP giai doan 03 nm 2022-2024 

$ - 
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Qun, huyn  

 

BM-QHO 1 

 

MÔT SO CH TIEU KINH TE - XA HQI CO BAN NAM 2022 

STT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Chi tieu k 
hoch giai don 

2016-2020 

Tliu'c hiên 
nàm 2020 

Thirc hiên 
näm 2021 

Näm 2022 

A B C 1 2 3 4 
Diên tIch ha 
Trong do: 
- Dt nông nghip ha 
- DAt lam nghip ha 
- Diên tIch khu bào tn thiên 
nhiên 

ha 

- Din tIch rrng tij nhiên ha 
- Din tIch trng 1Cm ha 

2 Dan s ngu?i 
Trong do: 
- DOn s do thi ngithi 
- DOn s dng bang ngu'Oi 
- DOn sc mkn nüi - ving ddng 
bào dOn tç5c 0' dcng bang, vüng 
sau 

ngtrc3'i 

- DOn so' vüng cao - hOi dáo ngithi 
- Tc d tang dan s % 
- Tré em duOi 6 tui ngu?i 
- Dan s trong d tui dn trtràng 
t18tuitrixung 

nguai 

- Dan s sinh sang 0' các loai do 
thj: 

ngixai 

+ Loi dc bit nguOi 
+ Loi I nguOi 
+ Loi II nguYi 
+ Loi III ngi.xO 
+ Loai IV nguäi 
+ Loai V ngithi 

- Dan s là ngrii dan tc thiu s ngi.rñ 

- Dan s nhp cu yang lai ngithi 
3 Dan vi hành chmnh c.p xâ xã 

Trong do: 
-Câpxà xä 
-CAp phithng xã 
- CAp thj trAn xa 
- Se, xä dt chuAn nông thôn m0'i 
(lüy k) 

xâ 

4 
Se, dan vi hành chInh mang tInh 
dc thà 

danvi 

5 Ca cAu kinh th (giá hin hãnh) 
- Giá trj san xuAt nganh cong 
nghip xay drng 

tdong 

- Giá trj san xuAt ngành nông lam 
thüy san 

tdng 

- Giá trj nganh djch vi t' dng 
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STT Ni dung 
Don vi 

tInh 

Chi tiêu k 
hoch giai don 

2016-2020 

Thtrc hiên 
näm 2020 

Thu'c hiên 
nàm 2021 

Nàm 2022 

A B C 1 2 3 4 
- T' tr9ng giá trj san xut ngành 
cong nghip xây dirng 

% 

- T trong giá trj san xut nganh 
nông lam thüy san 

% 

- T trQng giá trj nganh djch v % 

6 
S doanh nghip trên dja bàn do 
qun, huyn, thj xA quãn 12 

doanh 
nghip 

Trong do: 
- Doanh nghip tu nhân, doanh 
nghip ngoài quc doanh 
+ S doanh nghip dang k kinh 
doanh 

doanh 
nghip 

+ S doanh nghip thirc th quãn 
1 thu thu 

doanh 
nghip 

+ S np ngân sách 
triêu 
dng 

- Kinh th tp Ca th 
+ S h däng k san XULt, kinh 
doanh 

ho 

+ S h quàn 1 thu 1 phi mon 
bài 

ho 

+ Sé h quãn 1 thu c djnh h 

+ S np ngân sách 
triêu 
dOng 

7 Giài quyt vic lam ngixi 

8.1 
S ngui ngheo theo chun 
ngheo cUa Thành ph 

nguäi 

8.2 
S ngu?i cn ngheo theo chun 
can ngheo cüa Thành ph 

nguYi 

9 Giáo diic, dào to 
- So giáo viên ngiIi 

- Qu5 krcmg 
triêu 
dông 

- S hoc sinh hçc sinh 
Trong dO: 
+ Hoc sinh Dan toe noi trü hoc sinh 
+ HQc sinh khOng hQc trixing ni 
trU ma h9c tai  cac trung ban, 
cong lap khác 

nguOi 

+ Di ti.rcing duqc huing chInh 
sách min, giãm hçc phi theo quy 
djnh 

h9c sinh 

10 Yt: 
- Ca s khám chia bênh Ca s& 
- S giuO'ng bnh giuäng 
Trong dO: 
+ GiuOng bnh cAp tinh giiRrng 
+ Giuing bnh cAp huyn githng 
+ Giung phOng khám khu virc giung 
+ Giu?ing y th xã phithng giung 
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STT Ni dung 
Don vi 

tinh 

Chi tiêu k 
hoch giai don 

2016-2020 

Thu'c hiên 
nàm 2020 

Thtrc hiên 
näm 2021 

Näm 2022 

A B C 1 2 3 4 
- S6 di ti.rcYng mua BHYT 
+ Tré em duài 6 tui ngui 
+ Dôi tUQng bão trçY xã hOi ngui 
+ Nguii thuc hO ngheo ngi.rai 
+ Kinh phi rnua the khám chUa 
bnh ngl±i ngheo, nguôi dan tOc  
thiu s, ngiRii sng vUng cO 
diu kiên KTXH DBKK 

Triu 
dng 

+ Ngui hin hO phn ca th ngthi 
+ Hc sinh, sinh viên ngu?i 
+ Di tirçng ciru chin binh, 
ngui trijc tip tham gia kháng 
chin chng M5' ci.ru nuâc, nguOi 
tham gia chin tranh bão v T 
quc, lam nhim vii quc t O 
Campuchia, giüp ban  Lao, thanh 
nien xung phong 

nguôi 

+ Ngiii thuOc hO gia dInh cn 
ngheo 

ngurn 

+ NguOi thuOc hO gia dInh nông, 
lam, ngu nghip cO müc sng 
trung bInh 

ngixi 

11 Chi tiêu báo dam xã hôi 
- Trung tam bão trçY xã hOi co' th 
- So di tticYng song tai  trung tam 
báo trci xã hôi 

ngwii 

- Di tucYng cCru trci xâ hOi  khong 
tp trung 

ngir?i 

- S gia dInh bnh binh gia dInh 
- S gia dinh thu'o'ng binh gia dinh 
- S gia dinh !it s" gia dinh 
- Sé gia dinh có cong vii dt 
niz6c 

giadmnh 

- S gia dInh cO Ba mc Vit Nam 
anh hung 

gia dInh 

- S gia dInh có anh hung 1c 
luc'ng vu trang 

giadinh 

- S gia dInh có ngithi hoat dOng 
kháng chin 

giadInh 

- S gia dInh có ngu'i có cong 
giüp do each mang 

gia dinh 

- Ngixñ bj nhim chAt dOe  màu 
da cam 

ngixrn 

- S hO gia dInh dan tOe  thiu s hO 
Trong dO: S6 hO gia dInh dan tOe 
thiu s ngheo 

ho 

- Tng s di ti.rcYng bão trcY xà 
hOi duçc huO'ng tra cAp xä hOi 

ngt.roi 

12 Van hOa thông tin 
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STT Ni dung 
Dcrn vi 

tInh 

Chi tiêu k 
hoch giai do3n 

2016-2020 

Thtrc hién 
näm 2020 

Thu'c hiên 
näm 2021 

Nàm 2022 

A B C 1 2 3 4 
- S doàn ngh thut chuyên 
nghip 

doàn 

- S doàn ngh thut truyn thng doàn 

- Sé di thông tin Iuu dng di 
- Di san van hOa th giói di san 
- Di san van hOa cp quc gia di san 

13 Phát thanh, truyn hInh 
S huyn a min nüi-vàng dng 
bào dan tc dng bang, viing 
sau có tram phát lai  phát thanh 
truyn hInh 

huyn 

14 Th due th thao 
- S vn dOng vien dat  thành tIch 
cao cap quôc gia 

ngui 

- Sé vn dOng  viën khuy& tt 
tham gia cac giãi do Trung uong 
t chüc 

ngtii 
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Qun, huyn BM-QHO2 

CAN DO! NGAN SACH QUiN, HUYN, XA, PHTRING NAM 2022 

Doii vi: Triêu dn 

STT Noi dung 
Thirc hien 
nam 2020 

Näm 2021 
Dir toan 
nam 2022 Dir toan 

Uc thtrc 
hiçn 

1 2 3 4 5 6 
A TONG THU NSNN TREN D!A  BÀN 
- Thu nôi dia 

B TONG THU NGAN SACH D!A  PHU'aNG 

Thu ngân sách huyn thrqc htr&ng theo phân 
cp 

1 Các khoãn thu du'çic huông 100% 
2 Các khoãn thu duçc hu'ing theo t' ! (%) 
II Thu b sung tir ngân sách Thành ph 
1 Thu b sung can di ngân sách 
2 Thu b sung có miic tiêu 

+ B sung dir toán dAu näm 
+ B sung dir toán trong näm 

III Thu kt dir nàm trtr&c 

IV A Thu chuyen nguon tir nam trtro'c chuyen sang 

V Thu hoàn trã gifra các cp ngân sách 

C 
CU! NGAN SACH QUN (HUYN, THI 
xA) 

I Tng chi can di ngân sách huyn 
1 Chi du tu phát trin 
2 Chi thixing xuyên 
3 Dr phông ngân sách 
4 Chi to ngun thi'c hin CCTL 
5 Clii chuyn ngun ngân sách sang näm sau 
6 Chi hoàn trá ngân sách Thành ph 
II Chi tir ngun bô sung có miic tiêu 

Chi thrc hin cac ch dQ, chmnh sách (chi thuäng 
xuyên) 

2 
Chi thc hin các chuang trInh mic tiêu (chi 
du Ur) 
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Qun (huyn):   
BM-QHO3 

BIEU TONG HOP NI TOAN THU NSNN NAM 2022 

STT NO! DUNG 

N!m 2021 % DT n!m 2022 so vOl 

Dr toán 
Thành 

pho giao 

D toan 
quãn, 

huycn guao 

U5'c thtrc 
h,çn 

Dir toán 
nl!m 2021 

6c thffc 
hiçn nAm 

2021 

A B 1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 

Phn I - T6ng thu NSNN trên dja bàn 

1 
Thu thu CTN, dlch  vi ngoài quc 

doanh (NQD) 
- Thu giá tn gia tang 
- Thug tiêu thu däc biét 
- Thu thu nh4p doanh nghip 
- Thu tài nguyen 
- Thu khác NQD 

2 4phItru*cb 
- L phi truâc b nba dt 
- L phi trtró'c b xe may, ô to, tàu 

thuyn 
3 A A Thue su dung dat nong ngip 

A., A Thue su' dung dat phi nong nghiçp 
(nhà dt) 

5 A Thue thu nhap ca nhan 
6 Thud môi truong 
7 Thu phi, I phi 

Trong do: PhI thng cánh 
- PhI, 1 phi qun (huyn, thj xa) quãn 1 
thu 
- Phi, 1 phi xã (phithng, thj trn) quân 1' 
thu 

8 Tin sfr dung dt 
- Thu giao dt di an 

- 
Thu du giá dt có din tich >5.000rn2 
(hoc duâi 5.000m2 tip giáp dung 
ph). 

- 
Thu giao dt giAn cu, du giá dt (nhO 16, 
xen ket) 

- Thu khác 
Tin cho thuê mt dat, mt nuó'c 
(QHXP quàn 1') 

10 
Thu ta qu dt cong Ich, hoa lqi cong 
san cüa NS xã 

11 Các khoãn thu khác ngn sách 
- Thu khác ngân sách qun (huyn, thj 
xã) 
- Thu khác ngân sách xà (phu&ng, thj 
trn) 
Phn II - Thu ngân sách quãn (huyn, 

thj xa) 

A Tng các khoãn thu can di ngân sách 

I 

- 

S thu ngân sách quân huyn (bao 
gim NSXP) duqc huüng theo phãn 
cp (sau diu tit) 
Tr.dO: - Tin sir dung dat 

- Các khoán thu can lai 
1 Các khoàn thu duçc humg 100% 
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STT NO! DUNG 
Th'c hin 
n!m 2020 

NIm 2021 

Dir toán 
näm 2022 

% DT nlm 2022 so vOl 

Dii toán 
Thlnh 

phó giao 

Dii toIn 
qtin, 

huyn giao 

U'Oc thc 
hin 

Dy' toán 
film 2021 

U'óc thirc 
hin nIm 

2021 

A B 1 2 3 4 5 6=5/2 7=5/4 

2 Các khoãn thu duçvc htthng theo ty 1 (%) 

H Thu bi sung tü ng sách thành ph 
1 Thu b sung can d6i ngân sách 
2 Thu b sung có milc  tiêu, nhim vii 

- Thu b sung có mile  tiêu von XDCB 
- Thu bt sung có miic  tiêu và các nhim 
vii khác (chi thuàng xuyen) 

III 
Các khoän thu không giao du toán 
dau 11am (1) 

1 Thu chuyn nguôn näm truâc 
2 Thu kt dis näm truâc chuyn sang 
3 Thu hoãn trã giUa các cp ngân sách 

Ghi chO: (1) Phán ánh các khoOn thu ngân sách Thành phd khOng giao ddu nám trong qua trmnh thtc hin du' toán quan, 
huyn ddphdn bd giao dy' toán ddu näm và trong nàm; Dy toán nàm 2022 thd hin so' dir toán chuyên nguon, két du' 2021 
dtr djnh phdn bo' ngay th ddu nãm ('no'u CO.,). 
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Qun (huyn):   
BM-QHO4 

 

TONG HP DV TOAN CHI NGAN SACH QU4N, HUYN, Till XA NAM 2022 

So TT NQI dung cac chi tieu 

TInrc 
hin 
näm 
2020 

Dytoan 
Tliãnh 

ph giao 
2021 

Dtoán 
qun 
huyen 

giao näm 
2021 

Uoc th'c 
hiçn näm 

2021 

D toan 
2022 

% DT nAm 2022 so v&i 

Du' toán 
Thnh ph 
giaonàm 

2021 

Drtoán 
nam 
2021 

U'ó'c 
thirc 
hiçn 
näm 
2021 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Phan I - Tong chi NS qun, huyçn 

I Chidutrxydrngcobän 
1 ChIa theo ngu6n vn 

- Ngun vn XDCB tp trung theo phân cp 

- Chi t tin SD dat 

- Nguan BS có mvc  tiêu tu NSTP van XDCB 

- Tr chuyên nguan, thng thu, thrOng thu 
vut DI 

2 Chia theo linh virc chi 
2.1 Chi giáo dyc - dào tgo và dgyjgh 
2.2 Chi khoa hQc Va cong ng 
2.3 ChiqudcphOng 
2.4 Chi an ninh, lrát 1u an bàn xã hôi 
2.5 Chiy 1 dOn s và gia dInh 
2.6 Chi vOn hóa thong tin 
2.7 Chi phát thanh, truyn hInh 
2.8 Chi th dyc th thao 
2.9 Chi báo v môt tru&rg 

2.10 Chi các hoqt dt5ng  kinh te' 

2.11 Chi quOn 1, hành chinh nhà nwác, doàn th 

2.12 ChibOo dOmxOhç5i 
2.13 ChiddutukhOc 

II Chi thirô'ng xuyên 

Tr.dO: - 10% tit kim chi thithngxuyen 

1 Chi si,r nghip kinh t 
- Si,r nghip nông-lâm-thüy lçii 
- Sr nghip giao thông 
- Sr nghip kian thi& thj chinh 
Tr.dó: Dch vy do th/, cong Ich 
- Sr nghip khhc 

2 Chi sr nghip môi trumg 

Tr.dó: Thu go/n, v2n chuyn, xi I9 rác thai 

3 Chi sij nghip khoa hQc côg ngh 
Chi s'j nghip Giáo dic - Dão tao  và day 
nghê 
Tr.dO:Sti-nghipGiOodyc — 

5 Chi si,r nghip Y t va dan so KHHGD 
6 Chi si,r nghip VHTT 
7 Chi sr nghip phht thanh truyan hinh 
8 Chi sx nghi TDTT va du Uch 
9 Chi dam b xâ hOi 
10 Chi quanj hãnh chinh, dáng doàn tha 

- Chi quàn 1 nhã nuàc 
-HatrcngansachDang 
- Chi h6 trçi các HOi,  Doàn the chInh trj 

11 Chi an ninh, quôc phong 
- Chi gitTi gin an ninh vã trt tkr an toân xâ 
hOi 
- Chi quôc phông dja phwing_ 

12 Chi khhc ngan sãch 
III Dy' phông ngân sách 
IV Dành nguiin cái cách tin hro'ng 

Chi chuyn nguón ngân sách sang näm 
sau 
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S TT Ni dung các chi tiêu 

Thc 
hin 
näm 
2020 

Dr toán 
Thành 

pho giao 
2021 

Dir toán 
qun 
huyn 

giaonarn 
2021 

Urc thrc 
hin m 

2021 

D toán 
näm 2022 

% DT näm 2022 so vói 

D toán 
manh p} 
giaonäm 

2021 

D toán 
näm 
2021 

th,c 
hin 
närn 
2021 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

VI Chi hoàn trã ngân sách Thành phE - 
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Qun, huyn BM-QHO5 

TONG HOP NHU CAU VON BO SUNG CO MUC TIEU TU' NGAN SACH THANH PHO NAM 2022 BE THC HIN cAc Dli AN, NHIM VU QUAN TRONG BA ofc cAp CO THAM 
QUYEN PHE DUYT 

Don vi: Triêu dng 

STT 
Ten dir 
an, cong 

trInh 

Tha 
1m  
thic 
hien 

Nãng 
tue thit 

k 

Tho'i 
gian KC- 

HT 

Quyt 
d1nh 
du tn 

'° 
mirc thU 
tu dir9c 

duyet 

Gia tn khoi 
luong iu 
k u ir.iöi 

cong dn 
31/7/2021 

LUy k dã thanh toán 
dn 31/7/2021 

S vn âä b trI 
ht 31/12/2021 

Du toán nàm 2022 

Tong so 

11 

Tr.dó: 
thanh toán 
khoi hrqng 

các nam 
tru*c 

Ngunvn 

T ong SO 

7 

trong do 
ngOn sách 
Thànhph 

tra 

T Ofl SO 

trong do 
ngOn sách 
Thànhph 

hô tro 

10 

B 
sac uyçn 

Th 
ngvn 
khác 

£ nghi ngOn 
sách ThànhphO 

h' trcl 

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14 15 

TONG sO 

A NGANH,LINHVliC 
1 Du an du tu mi 

DixánA j 

2 Dánchuyêntiêp - 
- DuánB 

B NGANH, LINH VUC I 
1 Du an dâu tu mài - 
- DuánC 

2 Dánchuyntip 
- DuánD 

T 

Ghi chO: Ngành, ltnh vuc chi tit theo 13 lTnh vsc chi thit&ng xuyên lheo quy dinh tai Diu 38 Luât Ngdn sách nhà ntthc 
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Qun, huyn... BM-QHO6 

TONG HQP VON DA1J T1f TU NGUON THIJ xO sO KIEN TIHET NAM 2021 VA DV TOAN NAM 2022 

Donvi: Triéudn 

STT Chi tiêu 
K hoch 
giai don 

2016-2020 

K hoch 
gial doan 

2021-2025 

Thc hin 
2020 

Näm 2021 
D12022 

So sánh 

DT 2022/ 
D12021 

DT 2022/ 
UTH2021 Du toãn UTH 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tong so 

Phn I: Dir an thuc Thành ph quãn I 
trong do 

A Chuyn tip 
I Cácdrángiáoduc 

+ 7)) trQnrong tong so' c/il 
1 DisánA 
2 DirãnB 

II L 
Các dV  any te 
+ 7)) trQng trong io'ng so' chi 

1 DránA 
2 DiránB 

B Khö'i cong moi 
I Các dir an giáo dc 

+ 7)) trQng trong to'ng sO' chi 
I DiránA 
2 DiranB 

II Cácdyányte 
+ 7)) IrQngjrong 1g so' chi 

1 DiránA 
2 DirhnB 

Phn II: Dir an phân cp cho Quân hugen 
quan I' 

Irong do 
A 
I 

Chuyn tip 
Các dy an giáo dc 

1) trQng trong tángo' c/li 
1 DránA 
2 DiránB 

II Cácdtrán y te 
+ 7)) lrQng trong tO'ng so' chi 

1 DuánA 
2 DiránB 

B Khoi cOng mi 
I Cac d an giáo dic 

+ 7)) trQng trong tdg so' chi 
I DiránA 
2 DránB 

II Cácdirányte 
+ 7)) trQng trong to'g so' chi 

I DranA 
2 DtránB 
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Qun, huyn... BM-QHO7 

BIEU TONG HOP Dii' TOAN BO SUNG CO MUC TIEU T1f NGAN SACH THANH PHO 
CHO NGAN SACH QHXP NAM 2022 

Dcm vi tInh: Triéu dcn 

STT NQI DUNG 
Näm 2021 

Nhu cau kinh 
phi2022 

Ghi chü 
Dirtoán U'TH 

A B 1 2 3 4 
Tôngs 

I Bô sung chInh sách ch d mó'i tang them 
- Kinh phi dc thu cong tác Dãng 

- Kinh phi dy ngh lao dng nông thôn (chuyn nhim vii 
CTMT v qun, huyn, TX) 

- 
Trç cap I lan doi vii ngucn co thanh tich tham gia khang chien 
disçic tng bang khen (Quyt djnh 24/2016/QD-TTg ngày 
14/6/2016) 

1 

- Cap bit h9c phi theo Nghj djnh 86/2015/ND - CP co' sâ giáo dic 
ngh nghip và giáo dic di hçc ngoài cong 1p 

- Kinh phi h trq BHXH tir nguyen theo Lut BHXH 

- Kinh phi mua the BHYT cho ngu'rn tu' du 80 tuoi tro' len dang 
hiiâng trq cp tut hang tháng theo Lust BHXH 

- 
Kinh phi h trc, mua the BHYT, khám cha bnh cho ngiiiti 
dan nm trong vUng ánh hu'O'ng rnôi tru'itng cita khu xi:r 1' rác 
thai tp trung cUa Thành ph 

- 

Kinh phi h trçi theo Nghj quyt s6 04/NQ-HDND ngày 
08/7/2019 quy djnh mt s chinh sách dc thit h trcl các di 
tu'clng thuc h gia dInh không cO khã nãng thoát ngheo và h 
gia dInh sau khi thoát nghèo n djnh CUC sang cUa thành ph 
HàNôi. 

- 
Kinh phi h trçl tang them cho UBMTTQ CP xã và Ban cOng 
tác mt trn khu dan cii (Nghj quyt s 07/2018/NQ-HDND 
ngay 05/7/2018) 

- iKinh phi thrc hin D an Sa hçc diiing 

- Kinh phi dy ngh ph thông cho hçc sinh các trumg cong 1p 
trixc thuôc Sâ GD&DT 

- 
Kinh phi hot dng cOa Di Trt tir xây dirng dO thj (Quyt djnh 
4956/QD-UBND ngày 26/7/20 17) 

- Kinh phi hoat dng cita Trung tam phát trin qu dt 

- Kinh phi qua Tt, qua 27/7 và qua 2.9 cho các di tu'clng chInh 
sách 

II Chu'o'ng trinh miie tiêu quc gja và thành phô 
a Vnduttr 
1 Chixo'ng trInh Giãm ngheo bn vüTig 

b 
2IChi.xang trInh xay dmg nông thôn imi 

Vn slr nghip 

III Bô sung mic tiêu khác (Dc thu tirng4ja phuong 
a Bsungchidutiixâydirngccibán - 

b Bô sung chi thu&ng xuyên 



Qun, huyn:... BM-QHO8 

TINH HINH N JJAU T!J XDCB, ST DUNG  DV PHONG NSDP NAM 2021 

Do'n vj. Triu dng 

STT CH TIEU SO TIEN 

TInh hlnh xir 1 ncr dãu tir xây ding co ban hoân thành trong k 
hoch cüa d!a phirong 

a. Tng s nç dn 3 1/12/2020 

- S cia xü 1 trong nàm 2021 

+ Ti'r dir  toán ngán sách näm 2021 

+ Tiir kt d.r ngân sách nàm 2020 
+... 

- S phát sinh m&i 6 tháng nàm 2021 

b. S du nç d&n 30/6/202 1 

c. K hoch xU 1 nç 6 thang cui näm 2021 

2 TInh hInh sfr diing dir phông ngân sách da phiro'ng 

- Dii toán 11am 2021 

- S cia sir ding dn 30/6/202 1 
- Ni dung các khoãn cia xir 1: 

- S dii dn thyi dim 30/6/202 1 
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Qun, huyn:... BM-QHO9 

TONG HQP KINH PHI THU'C HIN CAC CHiNH SAd, CHE oQ NAM 2020, 2021 VA DV MEN NHU cAu KINH PHI NAM 2022 

Dcm vi: Triêu ddn 

SiT Chinh sOch, che d 

Thtrc hin nãm 2020 TInh hinh thirc hin nãm 2021 Di kin nhu cu kinh phI thic hin nIm 2022 

, • 
Sodoitirçrn' 

nh phi 
thlFc hiçn 

S dM 
tirqng 

Nhu cu 
kinh phi 

Si kinh phi dã h6 tn Si kinh phi con thiu 

s kinh 
phi cOn 
dir (neu 

cO) 

S6 di 
tirçrng 

Nhu cau 
kinh phi 

S kinh phi dã b trI S kinh phi con thiu 

s kinh 
phi con 

(neu 
Có) 

Tong so 

Bao gm 

Tong 

Trong do 

Tong so 

Bao gOm 

Tong 

Trong do 

0 ri 
trong chi 
can doj 

NSDP (nu 
- 

co) 

NSTP 
bb sung 
CO mUC 

tien 

NSDP 
NSTP 
ho trq 

NSDP 

0 ri 
trong chi 
can doi 

NSDP (nu 
co) 

NSDP 
NSTP 
ho trç 

NSBP 

2 3 4 5 6 -. 7 8 9 tO ±1 12 13 14 15 16 17 18 - 19 20 2! 22 23 

Tbng cong 

Chinhsách... 

2 ChInhsãch.... 

Ghi chá: Mti chInh sách d nghi d/aphttcrng có biu ihuyEt ,ninh clii tié't theo di titç/ng và theo ché' d5 quy denh (kern theo bàn photo Quyé't denh dä chi càa UBND). 
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Sr (ngành): 

Chuong: 

 

BM-SN01 

 

DU TOAN THU, CIII NGAN SAd NHA NUOC NAM 2022 

Dun vi: Triêu dn 

STT CHI TIEU 
Thic hiçn 
nAm 2020 

Näm 2021 
Du toan nam 

2022 Dutoán 
uoCtuuc 

hiçn 
A B 1 2 3 4 
A Tong s thu, chi, np ng sách phi, Iti 
I S6 thu phi, 1 phi 

2 Chi tr ngun thu phi duqc d lai  (Chi tilt theo timg lmh vec chi) 

- Giáo dic - dào tao  và  day  ng 
- Khoa hcic và cong ngh 

Trong do dành CCTL 

3 S phi, 1 phi np ngân sách nhà rnrOc 
B Dytoán chi ngfin sách nhI nuO'c 
I Chi du tir phát trin 
1 Chi du tu cac dtr an, chtrung trInh theo các linh virc 
- QuócphOng 
- An ninh và trt tu, an toàn x hi 
- Giáo di,ic - dào tao  và  day  ngh 
- Khoahocvacongngh 
- Y M, dan s và gia dInh 
- Van hóa thông tin 
- Phát thanh, tryn hinh, thông tAn 
- The dic thA thao 
- Bão v mOi truEing 
- Các hoat ding kinh tA 
- Hoat dng cüa các cu quan quãn 1 nhà nuâc, dan_g, doãn thA 
- BãodOmxàhi 
- Các khoãn chi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut 

2 

Chi dAu tu và hA trçi vAn cho các doanh nghip cung cAp san phAm, 
djch vi,i Cong ich do Nhà nuEic dt hang; các tA chrc kinh tA; cãc tA 
chi'rc tài chInh cüa Trung uang và dja phuang; dAu tu vAn nhà nuOc 
vão doanh nghip theo quy d:nh 

3 Chi dAu tu phãt triAn khác 
II Chi thuO'ng xuyên theo các ITnh vic 
1 QuAcphOng 
2 An ninh va trt tsr, an toàn xa hi 
3 Giáo dc - dào tao  và  day  nghA 
4 Khoa hçc và cOng ngh 
5 YtA, dan s6vagiadInh 
6 Van hóa thông tin 
7 Phãt thanh, truyAn hInh, thông Mn 
8 ThA die thA thao 
9 Bão v môi truEing 
10 Các hoat dOng kinh tA 
11 Hoat diing cüa các cci quan quãn 1 nhà nuOc, dang, doàn the 
12 ChibãodãmxahOi 

13 Các khoãn chi khác theo quy djnh cOa pháp Iu.t 

III Chi Chuong trInh mic tiêu quAc gia, Chuong trInh mic tiêu 

1 Chucing trInh muc tieuquAc gia 
- Chi dAu tu phát triAn 
- Chi thuEing xuyên 
2 Chucing trinh mic tiêu 
- Chi dAu tir phát triAn 
- Chi thuEing xuyën 

1/1 



SY(ngãnIi). BM-SNO2 
Chuong: 

DIJ TOAN THU, CHI NGAN SACFI NHA NUOC NAM 2022 CIII TIET THEO DiN Vj TRVC THUOC 

STT CIII TIEU 

TONG sO Don vi... Don vi... 

U&c thuc hin 
nam 2021 

Dir toán Dam 
2022 

U'óc thuc hin 
näm 2021 

Dir toán näm 
2022 

UOC thiyc 
hiennam Dir toán 

näm 2022 

A B 1 2 3 4 5 6 
A A. Tong so thu, chi, np ngan sach phi, Ic_phi 
1 S thu phI, 1 phi 

2 
Chi tr nguM thu phi docic d lai (Chi tiEt theo tOng linh vtc 
chi,) 

- Giáo duc - dào tao và day ngh 
- Khoahocvacôngnghe 

Trong do dành CCTL 

3 S phi, 1 phi np ngân sách nhá noâc 
B Dç tom chi ngmn sách nhà ntrc 
I A. Chi dau tir phat trien 
1 Chi du to các dr an, choong trinh theo các linh vrc 

- Qu6c phOng 
- An ninh vá trt ti,r, an toàn xâ hOi 
- Giáo duc - dâo tao và day ng 
- Khoa hoc vâ côngpgh 
- Y t& dan s6 và gia dinh 
- Van hóa thông tin 
- Phát thanh, truyn hinh, thông thn 
- Th duc th thao 
- Bão v môi tro6ng 
- Các hoat dngkinh th 

• Hoat dOng cOa cac cu quan quân I' nhà noOc, dâng, doàn th 

- Bâo dam xã hi 
- Các kholn chi khác theo quy djnh cOa pháp luat 

2 

Chi du to vã h trçl vn cho các doanh nghip cung cp san 
ph.m, dich vu cong ich do Nhà noàc dt hang; các t chOc 
kinh t; cac t6 chrc tài chinh cOa Trung ucmg vâ dja phoong; 
du to vn nhà niràc vào doanh nghiep theo quy dinh 

3 Chi du tic phát trin khác 
II Chi thirirngxuyên theo các Iinh vc 
1 Quc phOng 
2 An ninh và trt ttr, an toân xã hi 
3 Giáo due - dâo tao  vh day ngh 
4 KhoahocvacongngM 
5 Y t& dIn s6 vI gia dinh 
6 Van hóa thông tin 
7 PhIt thanh, truyn hinh, thông tn 
8 Th due th thao 
9 BIo ye môi tnthng 
10 Các hoat dOng kinh t 

11 Hoat dOng cOa CáC co quan quIn 1 nhâ noôc, dang, doán th 

12 ChibIodImxAhôi 
13 Các khoIn chi khác theo quy dinh  cOa phI_p lut 

Chi Chircng trinh miic tiêu quc gia, Chirong trinh mic 
tiu 

I Chirong trinh muc tiêu quc gia 
- Chi du tic phIt trin 
- Chi tho&ng xuyên 
2 Chirong trinh muc tiêu 
- Chi du to phIt trin 
- Chi thoOng xuyên 
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S& (nganh): 
Chirong: 

 

BM-SNO3 

 

DtJ' TOAN THU, CHI, NQP NGAN SAd NHA NU'OC T CAC KHOAN PHI vA L PHI NAM 2022 

Doii vi. Triêu dn 

SIT Chi tieu 
Thuc hiên nàm 

2020 
Näm 2021 Du toán nàm 

2022 Dutoán U'&cthLrchiên 
A B 1 2 3 4 
I S thu I phi (chi tië't ten tIrng loqi lcphi) 

- LphI  

- Lphi  

II S thu phi 

1 TOng s thu phi ('chi tiét ten tirng loqi phi) 

- Phi  

- Phi  

2 
Chi tu nguM thu phi duQc d fi (chi liê't ten tIcng 
loqi phi cña tIrng ltnh vyc) 

a Chi giáo diic-dào tao  vã dy ngh 

- Phi  

- PhI  

b 
Chi hoat dOng cüa các c quan quán 1 nhà nirâc, dãng, 
doan th 

- PhI  

- Phi  

c Chi.... 
S phi np ngân sách nhã nu*c (chi tiê't ten t1ng loqi 
phi) 

- PhI  

- Phi  

Tong s thu I phi, phi np ngân sách nhà ntrO'c 
(1+11.3) 



S& (ngnh)•. BM-SNO4 

Chuong: 

TONG H(P DII TOAN CIII THUYNG XUYEN NAM 2022 
Dcrn v/ tInh: lri4u  dcng 

STT Ten, So' ngành 

Dirtoán näm 2021 
Dir toán 2022 Ty Ic (%) DT 2022 so vOi 

Giãi trinh mQt So flQI 

dung tAng, giam 
2021 

Dir toán 

ro 
thtrc hin UTH/DT Tng SO 

Trong do 

Tng 
2021 2021 Giao 

dâu nAm 
Cat giAm 
trong nlm 

B6 sung 
trong nAm 

A B 1=2-3+4 - 2 3 4 5 6=5/1 - 8 9 10=8/1 11=8/5 12 

TONG sO 
* Chi quAn ly hAnh chinh — 

a/Kinh phitLrchñ 
- Tin luting, phu cAp vâ các khoãn cO tinh 

chAt luong (BHXH, BHYT, ...) 
- - - 

- Chi khác ngoAi Iuang (1) 

h/ Kinh phi khong ti chO -- 
- Chi nghiep viji 

- Chi mua sam, bAo dir0ng, sira cha TSC 

- Chi nhiêin vu cAl t?o,  nang cAp, m rông 
cong trInh chuyn hAp - -- 

* Chi sir nghip  

a! Kinh phi nhim vu thumg xuyên (2) 

b/ Kinh phi nhiêm vu không thuOng xuyën 

- Chi nghip vu 

- Chi niva sam, bAo dirOng, sCm chCm TSC 

- Chi nhim vu cAl t?o,  nang cAp, mO rông 
cOng trinh chuyAn tiAp 

* 

B 
Nhfrng nhim vu dA xAc dinh, UBND 
ThAnh phA giao do'n vj to chu'c thy'c hin 
theo quy dinh 

- 

2 

Ghi chü: 
(1) Dir loan ndm 2022 khdng bao gim 10% tiët kiêni chi thw5ngxuyen de" ihyc hin cái cách tin hcong; 
(2) Bao gm kinh phi chi thtthngxuyen ngdn sdch Thành ph h1rçi trlrc hIp va kinh phi ngdn sách nhà nrthc d4t  hang cung cdp d/ch vu t  nghip cdng, Dir ban ndm 2022 khong bao gôm 10% tie! kim chi thtthng 
xuyén ngw3n ngdn sdch nhà ntthc dl thtrc hin cab cách hiln hwng 
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S& (ngãnh): 
Chu'ong: 

 

BM-SNOS 

 

BIEU TONG HQP CHI THNG XUYEN THEO B!NH  MC CUA CAC CJ QUAN QUAN L'' NHA NUOC, BANG, BOAN THE NAM 2022 

Don vi tInh: triêu dn 

STT Ten, SO' ngãnh 

Näm 2021 Näm 2022 

Ghi 

chO 
Biê 
che 

duo'c 
giao 

Biên 
chê 
thc 

te 
(thai 

dim 

01/6/2 

020) 

Binh 
mOc 

Chi thuông 
xu'ên theo 
dinh mtrc 

.. A lien 
Iu'ong 
theo 
Qu 

Itro'ng 
1.2 10 
triêu 

dng(1) 

Kinh phi 
NS b 

sung de 
thuc hiên 
CCTL (2) 

Kinh phi 
thu'c 

hiên tu 
chu 

Biên 

chO 
duoc 
giao 

Biên 
ch 

thirc to 
(thai 
dim 

01/6/20 

21) 

Binh 
muc 

Chi thtrong 
xuien theo dinh 

mtrc 

Tiên hro'ng theo Qu Iu0ng 1.490 
triêu dng (1) 

Kinh 
phi 

thu'c 
hiên tu' 

chü 
Tong 
cong 

Trong dO 

TOng 
cOng 

Trong do 

Tng 
cong 

Trong do 

' 
10% tiêt 
kim d 

CCTL 

10% tiêt 

kiêm d 

CCTL 

Qu krong 
cüa s biên 
ch thuc có 

mt 

Qu lucing 
cUa s biên 
ch chua 

tuyOn 

A B 1 2 3 4=1*3 4 5 6 7=5+6 8 9 10 11=8*10 12 13=14+15 14 15 
16=11- 
12+13 

17 

TONG sO 

Têndanvi 

Ghi chá:  
(1) Quy'Y itcang nggch bqc, các khoán phu cap theo 1uong và các khoán dóng gop theo ché' do quy dinh 

(2) Kinh phi ngán sách Nhà nuóc ho sung d thu'c hién cái cách tié'n lico'ng ti't mic hro'ng cci sO' 1,21 triêu dong/thang len m&c lu-o'ng cci sO' 1,49 triêu ddng/tháng 



Sir (ngänh):  BM-SNO6 
Chtroiig: 

TONG HOP KINH PHt NGAN SACH NHA NU'OC GIAO CHI HOT DONG THU'ONG XUYEN CHO CAC OGN Vi S1f NGHIEP CONG NAM 2022 

STT NQI DUNG 

Kinh phi 
ngan 

sách nhà 
niróc h 

tnt trwc 
tip näm 

2021 

Nãm 2022 

Mfrc hr 
bo dm 

chi 
thirhng 

xuyên (3) 

T I (%) 
DT NSNN 

h tro 
trsrc tip 
näm 2022 
so vol DT 
nãm 2021 

Ghi 
chu 

Ngun liii chinh giao tsr chii cija don vi Chi thirông xuyên giao tsr chü 

T&ig cong 

Nguôn NSNN 

Ngun 
thu ho9t 

06ng sp 
nghip 

Ngun 
thu phi 

dirc d 

ai 

Nguin 
thu lcisác 

Tng cong 

Chi tin 
hrong va 

cãc khoàn 
ding gop  
theo tin 

hrong 

CU thus 
chuyên giao, 

nhâ khoa 
hoc, 

cO tài nOng 

dhc bit 

Clii hoat 
ding 

chuydn 
mon. chi 

quan 

Chi phoc vti 
cho c 
th 
cong 
dich vl,i thu 
phi, chi cho 

các hoat 
dOng dich v 

Trich l.i,  
các khoãn 
dtr phOng 
theo quy 

Chi trá 
lai lien 

vay 

Các 
khoãn chi 
khác theo 
quy dinh 
cOa pháp 

lut 

Tcng 

cong 

nh phi cong cp dich 
vti sIr nghip cong sir 

dting NSNN 
Kinh phi 

NSNN h 

ItO chi 
thirOng 

xuyOn (I) 

Kinh phi 
NSNN 
cp chi 
thtthng 

xuyOn (2) TOng cOng 

Trong dO 

Kinh phi 
NSNN dt 

hang 

A 
— 

B I 
2=3+8-4-9+1 

0 
3=4-4-6+7 4 5 6 7 8 9 10 

I 1=12+13+14 
+15+16+17+1 12 13 14 15 16 17 18 19 20=(6+7)Il 21 

TONG sO 
Chi sir nghiêp... 

* 

Thn, vi Sn- nghiêp Cong qc 
bOo darn chi lhwOng xuyln 
Va C/li ddu to- và Don vi sic 
nghicp cOng 1c bOo dOm chi 
thwOsig xuyên -- 
TOn don vi - 

* 
Don v/ sr nghiep cOng qc 
bOo dam m51 p/ian chi 
thithng xuyên - - 
TOndonvi 

* Don vj so- nghiep cOng do 
ngOn sách nhà ?iitcic bOo 
dam chi thzrOngxuyOn 

- 
TOndonvi - 

I ChIC 

(1) )Ap dung dat vá, cOc don vi s nghip cong tic  báo dam mç5t phdn chi thrthng xuyOn: Kinh phi h lrçx chi thufing xuyOn sau khi don vj dO st- dung nguán thu so- nghiep va nguán thu phi dircyc da lai chi thu-c hiën nh/em vu, cung tang dch vu sir  nghip cong 
thuóc danh tntc djch vy sic  nghip cOng si dyng ngdn sách nhà nw&c nhung c/ru-a bOo dam chi thu-Oirgxuyen 

(2) )Ap dyng dd vOz các don vi sir nghip cong do ngdn sách nhà rnthc bOo dam chz thrthng xuyên: Kinh phi cdp chi thrrO'ngxuyen trOn ccv th nhim vu du'rc Nhà nithc giao, sá hrcxng ngu-Oi lam viEc va dinh m&c p/rOn bd dir toán du-cic cdp cO thdm quyOn phé 
duyt 

(3) Xác dinh theo quy thnh tai Dktu 10, Ngh/ djnh so 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cda Chinhphd vO vic quy dfnh ccv chO' tir  chO cOa tài chinh cOa don v/ sir  nghip cOng lçip 



Sr (nganh)•. BM-SNO7 
Chtro'ng: 

TONG HqP U'OC TH1C HIN CHI NGHIP VJ NAM 2021 VA DV TOAN 2022 
Dvt. triêu dcn 

TT Nôi dung 

Dir toán näm 2021 

U'c TH nàm 
2021 

Dir toán näm 
2022 

Giãi trInh môt 
so ni dung 
tang, giãm 

sovói näm 2021 
Tong s 

Trong do 

Giao dâu 

Diu chinh trong näm 

trong dO 

Tong so 
Cat giam 
trong nam 

Bo sung 
trong nam 

A B 1=2+3 2 3=5-44 5 6 7 8 
Tong s - 

1 Chiquánljnhanwác - 

2 Chisrnghip  - 
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S& (ngãnh): 
Chirong: 

 

BM-SNO8 

 

TONG HQP UC THYC HIN CHI MUA SAM, SU'A CHU'A TA! SAN CONG NAM 2021 vA DJ TOAN 2022 (*) 
Dvt: triéu dn 

TT Ni dung 

Dutoán nàm 2021 

U'óc TH 
nAm 2021 

Dir toán nàm 
2022 

Giãi trInh mt s ni 
dung tang, giám 
SO V nãm 2021 Tong so Giao 

nãm 

Trong do 

Diu chinh trong näm 

trOng do 

Tng s 
Cat giãm 
trong näm 

B sung 
trong näm 

A B 1=2+3 2 — 5 6 7 8 
Clii quán l nhà nwác 

2 Chistnghip  

Ghi chi: (*) KhOng bao gm sila cht'a cOng frInh, thié't bi cOng trinh xdy dyng có dy toán chi phi tha chIa tIr 500 triu dng tth len. Vic mua sam, bOo dwö'ng, s&a 
chüa tài sOn phOi dam bOo phui hçrp vOl tiêu chudn, djnh m&c str dyng tài sOn cong theo quy dfnh cáaphOp lut. Di vOl tài sOn là may móc, thiét bj chuyên dung, don 
vj thuyê't minh them tiêu chudn, djnh mO'c s& dyng tài sOn chuyên dàng dzrcrc cO'p có thm quyn phé duyêt lam co sà d thrc hin mua sm theo quy d.inh. 
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So' (ngành): . BM-SNO9.1 

DANH MVC  BAO DU'UNG, SUA CHJ'A CONG TRNH VA THIET B CONG TRiNH CO flU' TOAN CHI PH Tt 
500 TRIU DONG TRO LEN NAM 2022 

STT Ten cong trInh S dir an 
Tha diem 
thtrc hiçn 

Tho'i gian 
KC-HT 

Quyt djnh phê 
duyt BCKTKT 

Lu k thanh toän 
dn ht näm 2021 

Ke hoch 
näm 2022 

Chü 
dâu tu 

Ghi chü 

S-ngay 
QO 

So tien 
, 

Tong so 
Riêng 

nam 2021 

Tôngcng 
I Cong trInh chuyn tip 
* Clii quán 1j5 nhà nu'ôc 

* Clzisy'nghip  

II Cong trInh mO'i 
* Clii quán lfl nhà ntthc 

* Clii sy' nghp  
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S& (ngnh)•. BM-SN9.2 

DANH MVC  CONG TRNH CAl TO, NANG CAP, MO RQNG CHUYEN TIEP NAM 2022 

STT 

* 

Ten cong trinh So dr an 
Dia diem 
thiyc hien 

Thôi gian 
KC-HT 

Quyt d!nh  phê 
duyt BCKTKT 

Lu k thanh toán 
dn ht näm 2021 

Ke hoach 
nam 2022 

Chu 
dau tw 

- 0 

Ghi chu 
s - ngAy 

QO 
. 

So tien Tong so 
Riêng 

nam 2021 

Tingcng 
Chi quá;z !fl hành chInh 

* Clii sir nghiêp  -- 
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Sie (oghnh)  BM-SNIO 

DIJ TOAN TIJU, CIII THEO L!NH Vl,6C SI,6 NCHIP  NAM 2022 

(Thing cáo don e' sh elpng ngdn edch bOo cáo co qoen qcOn (6 cdp ceo; den vt dt, teOn cdp I bOo cáo co peon tài chb,h clog cOp) 

Den, op ThOo dd,, 

STT CHI TIET 

Thug cong Ch ti61 don vj 

Thy'c hi)n 
n0m 2020 

Ntm 2021 

Dy toOn nim 
2022 

Thyn hin 
nb, 2020 

NOn, 2021 

Do' loOn nlm 
2022 

Do loOn U'&c thyc ht)n Dy' tonn fIre thyc htçn 

A B I 2 3 4 5 6 7 8 

A Cin don vj sp nch)gpe 
I T0ngygu8n tOi ehlnh nOn don vi 
I Thy,prsyg)p, djch vu 

Tir cáo hoot din0 OUfl5 c6p cáo dich cr cong do nhá mode 
djnhgiá 
Tt'eng 60; Phd,, tho tOng (hO,, do (h(,o bib !o tvioh ad, 
chioh gid cOd, vt thee pep d,nh 

1.2 11, cáo hoot dbng dich v, khác thee qup d1nh cOa pháp Iu6t 

1.3 Kinh phi nhh nodc dt hang 
2 Ngun thu phi dupe d lyi 
3 Ngu8n NSNN 

3.! NgOo sOch treog node 
- Kinh phi thoirog cud,, 

- Kinh phi thpe hibn cáo chinh sách cOa Nhá node; d,ibm  op 
dope Nhh nodc giao an, ith rhog oh 1,1, ode?,, nhifr on) 

- 

Cáo nhi(n, op khOng thro&ng xuyCn (kioh phi thpc hi6n 
chopng trinh, dl, ho, d6 ho; kinh phi ddi hng cac dp en ODA 
thee quydt dinh oha cdp oh thdm quy)o; mua sAn, trang thiAt 
hi thee dg áo dope cAp cô thdm qoydn pho duy)t; kinh phi 
th1r0 hibn nhi6n, 'p dbt coAt dope co quast oh thAn, quydtt 
gioo;...) 

3.2 VAn yap, vi)n top thee quy dj,th cáo ph. pjgt 
4 NguAn thu hpp phOp khOc 

IL Chi tie ngssAn tOi chinh cáo don vi 
I Chi tsr nguAn thu op nghip, djch op 
I.! Chi hAn bong 
1.2 Chi hop! 060g chuyIo moo, old quáo lb 
1.3 Tdch khAo hao tái san cd dinh thee quv dn(,  
1.4 Chi khác thee quy d)nh 
1.5 Np thub vá cáo kheho n6p NSNN khác thee quo dn1, 
2 Chi tie nepAn thu phi dupe dO pj 

2.! Kioh phi thoirng cuyIn 
2.2 Kid, phi khOog3)ppg xuyOn 
3 Chi tie oguAn NSNN 

3.1 NgOn sách treog node 

- Kioh phi thoecg xuyln 

- Kinh phi thpe hiOn cáo chinh sách elm Nhá node; nhi)n, ct, 
dope Nha echo groo (eh, t,d, (hog chinh each, nhrçio, vu) 

- 

Cáo nhi6n, op khOng thohng cuvOn (kinh phi thpe hibn 
ehoong trinh, dp an, 46 ho; kinh phi ddi bog cáo dp an ODA 
thee quyAt din!, eha cAp oh thAm qovdn; n,ua shot cong thidt 
b! thee dp an dope cAp eh titAn, quvAo phI duyt; rich phi 
thpc h,(o nh,bm op dAt coAt dope op quan oh thOrn qevbn 
g,ao;..,) 

3.2 VAn Yap, vi4pp thee qup din!,  eha p)yhg luAt 
4 Chi tienguAu thu hop phOp kh0o 
B Che don vj obOe (nAn oh) (2) 
I Dy' loOn thu 
I Kinh phi uhI nubre dOt hAng,[)) 
2 NguAn NSNN 

2,! N_gin sách teens node 

- Ki phi thpc hibn che chinh sáoh cáo Nhh node; nhi)m op 
dope Nhá node giae (cht od hog o'hinh sOch, odin, vu) 

- 

Cáo nh,6m vg khôog thoireg xoyin (k,d, phi thtse hi)n 
eheeng trinh, dp an, dA an; kinh phi 461 long oáe dp he ODA 
thee quydt did,  eáa cAp có thdm qnyin; n,ua shot trang thiAt 
hi thee dp an dope cAp oh thAn, qevAn phi duy(t kieh phi 
thpc hibn nhi6n, op dOt xeAt dope on quan eó thin, qayOts 
gtao;...) 

2.2 VAn vey. viOn tep thee qoy did, cha_pháp boOt 
3 NeuOu thu hop phOp obOe 
II Dy' loOn ehi 
I Kinh phi nba nulre dOt hOng 
2 Chi tie nguOn NSNN 

2.1 NgOo sáeh treng node 
2.2 VAn yap, vi(n top thee quy dch cha pháp luAt 
3 Chi tie nenAn thu hop phdp loisde 

C 
Dy loOn ehi NSNN thy'c hi(n ode nhiOm vy, dO On khOe 
(nOn cdl (4) 

Ghi choir  

(I) Cd toOt thog lid, tree: Gtlm doe - dáe toe và day n5h6; Khee hpo vh cong nehO; Y ,3, dan ,6 Va gre died Vto, hha thOne tic; Phht tl,anh. teu'On hid,, thông tAn; ThO dec. thA thee; Báe dan, oh h(i; 
Bho vi ,oOi trobng; Cáo heat dAng kioh tb, 

(2) Co qsen ha,d, ehinh, dod, di nheng dope glee nhilm ocr thee ln6o 0,uc Iinh vt,es,, nghiip (vi do Vho phhng Sir A dope giee kinh phi nghiIn cáo khoe hoc, dire tge, hAl dobog CBCC...). 

(3) Thovit m,d, ehi tib,, thee deeh moo djeh op s nghi(p cOng (sO bopng, don giá thnsg danh moe djeh ye ye nghiip 0600 dO xáe did, do, lean hid, pb1). 

(4) Cáo d,,lm ye, dO he... Oh dopo cAp oh thIn, qayOn quydt did, (hoSe 000g told, cAp oh thAn, pecAn quvOt dinh) do, kiOn into hiOn teens nan, do, lean 



StY (ngnh): BM-SN10.1 

DV TOAN THU, CIII DON V S3 NGH1P LINH VVC  . NAM 2022 

(Dung cho don v/ st nghip cong 4 báo dOn, chi thu-Ong xuyen va c/u &u u- bOo cáo co quan quán lj alp trên; don vi dt loOn alp I báo cáo co quan là, chinh 

cling alp) 

Don vi. Trilu dáng 

STT CHI TIEU 

T6ng cong Clii tit theo trng thin v 

Thc hin 
nàm 2020 

Nm 2021 
D toán 
näm 2022 

Thuc hin 
ngm 2020 

Näm 2021 
Dir toán 
nm 2022 

Di toán 
1J&c thirc 

.. 
hien 

Dy- toan 
UtYc thy-c 

hiçn 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

I A A Tong nguon tài chinh cua don v!ft -2+3+4) 
1 Thu sly nghip, djch vy 

• 
Tr các boat dng cung e&p các dlch vu cOng do 
nhà nuOc djnh giá 
Trong dO: Phdn thu lang them do thc hin l5 
trinh didu chinh giá djch vy then quy d/nh 

1 2 
• 

Tü cbc hoat dng dich vu khác theo quy dinh cia 
phap Iut 

1.3 Kinh phi nhá nulic dat hang (3) 
2 Ngu6n thu phi dirc d ia 
3 Ngun ngân sách nhà ntr&c 

3.1 Ngân sách trong nuOc 

- 
Kinh phi th,rc hin các chinh sách cl,a Nhá nulic; 
nhiêm v duçic Nhà nubc gian (clii tid'l 11mg chlnh 
sOc/i, nhim vy) 

- 

Các nhim vi khong thuOng xuyên (kinh phi thijc 
hin chunng trinh, dy an, d an; kinh phi O61 1mg 
các d an ODA theo quyét dlnh  cia cp có th6m 
quyn; mua sm trang thi& bj then dy an duc cp 
CO thâm quyn phê duyt; kinh phi thc hin nhiem 
vu dt xu6t duQc en quan CO thâm quyn gian;...) 

3.2 V6n vay, vien trci theo quy dinh cia pháp luât 
4 Ngun thu hçrp pháp khác 
II Sü dyng ngun tãi chinh ella thin vj 
1 Clii tfr ngu6n thu sy- nghip,ch vy 

1.1 Chi tiên luong 
1.2 Chi hoat dOng chuyên môn, chi quãn l 
1.3 Trich kh&u hao tái sane6 dinh then quy dinh 
1.4 Chi dAu tu phát trin then quy dinh 
1.5 - Chi khác then quy dnh 

1 6 
NOp thu8 vá các khoãn np NSNN khác then quy 
dnh 

2 Chi tfr ngun thu phi dirçc d Iai 
2.1 Kinh phi thuOng xuyen 
2.2 Kinh phi khong thu6ng xuybn 
3 Chi tr ngun ngân sách nba nithc 

3.1 Ngan sách tron nulic 
3.2 V6n vay, vin trçi then quy dinh cia phap luât 
4 Chi tr ngu6n thu hp phIp khác 

Ghi c/id:  

(1) Chi tit tlrng Iinh voc: Giáo due - dan tao vá day ngh; Khoa hc Va cong ngh; V d, dIn sb vá gia dlnh; VIn hOa thông tin; Phát thanh, truyn hlnh, thông thn; Thb dyc, thb 
thao; Bào dam xl h4i;  Báo v4 mOi truting; Các hnat dOng kinh tb;.. 

(2) Bao gbm Ca cac don vj sy nghiep cOng thuOc str nghi4p khác duqc giao thyc h14n nhiCm vy sy nghiep ban cáo (Vi d: Vien Chibn lucic phat tribn thuOc linh vtrc KH&CN duqc 
gian thc hin nhim vu dan tao.....). 

(3) Thuybt minh chi tibt then danh moe dich vu stm nghièp cong (sb bong, don giá tOng danh moe djch vy sg nghip cOng db xác djnh dy toán kinh phi). 
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S& (ngãnh): BM-SNIO.2 

D1F TOAN TIW, CHI DON VI S11 NGIIIEP LINH VIIC  NAM 2022 

(Dung cho don v! sit nghip cong lit báo dam cOt thit&ng xuyên (2)  báo cáo cu quan quán l) cap lrên; dun vi (lit loan cdp / háo cáo cu quan là! cO/nh cling cdp) 

Tong cong Chi tiM theo tüng don vi 

STT CH TIEU Thc hin
Näm 2021 D toán nim Thoc hin

Näm 2021 D tom 

nãm 2020 2022 nim 2020 P nim 2022 
D toan U&c thc hiçn Dw toan hoc thc hiçn 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

I Tang nguan tài chinh cOa don vj 
I 'hu str nghip, thch vu 

Tlr cic hoat dng cong cap çáç dich vu cong do nhi 
• nulmc dinh giá 

irong do. P/un 1/lu tang thOrn do 1hu-c hi(n ll  trInh 

dizi chinh giá djch V theo quy dinh 

1 2
T/m các hogt dOng dich vu khác theo quy dinh c/ma 

• jship luât 
1.3 Kinh phi nhà nuOc dat hing_(3) 
2 rguan thu phi thrçrc da 181  
3 Ngun ngán sich nh/i nithc 

3.1 Ngân sách trong nuc 
Kinh phi thqc hin các chinh sách c/ma Nhi obOe; 

- nhiêm vu duoc Nhà mrOC giao (chi 1iOt 1/mg chinh 
sách, nhiêm vu 

Các nhiOm vu khong th!rOng xuyOn (kinh phi thqc 
hiOn chucmng trinh, dq in, d in; kinh phi dói /xng 

- các dir an ODA theo quyat dnh c/ma cp CO tham 
quyOn; mua sAm trang thiat b theo dr in duqc dp 
có thâm quyAn phO duyt; kinh phi thtrc hin nhini 
vu dt xuAt duçmc co quan có thAm quyAn giao;...) 

3.2 V6n vay, viên trçm theo quy dinh cua pháp luât 
4 Nguiin thu hçrp phap khác 
II S/r dung nguàn tii chInh cüa don v 
I Chi tir nguan thu sij nghip, dich vu 

1.1 chi tiAn lwmg 
1.2 Chi hoat ding chuyOn môn, chi quin 1 
1.3 Trich khAu hao tii sine6 dinh theo qy djnh 
1.4 Chi khác theo quy djnh 

1 5
NOp thu6 và cac khoin nap NSNN khác theo quy 
dinh 

2 Chi tir ngu6n thu phi thrçrc da 101 
2.1 Kinh phi thu/cng xuyen 
2.2 (inh phi khOng thu/mng xuyOn 
3 Chi t/r nguan ngân sách nhà nu*c 

3.1 Ngan sach trong fliroc 
1 

3.2 V6n vay, vin trq theo ay djnh cnaphapjuOt - — 
4 Chi tir nguàn thu hoj pháp khic __ 

Glrichd:  

(1) Chi tiAt t/mng linh vqc: Giáo due - dio tao vi day nghA; Khoa hqc vi cong nghO; Y tA, din s6 vi gia dinh; Vin hOa thông tin; Phit thanh, truyan htnh, thông tAn; ThA due, thA thao; 
Bio dim xi hoi; Bio v mOi truOng; Các hoat dng kinh tA;.. 

(2) Bao gAm ci CiC don vj sq nghiêp cong thuôc sq nghiOp kháC duqc giao thirc hin nhiêm vu sq nghiep báo cáo (Vi du: ViOn ChiAn lrrccc phil triAn thuc lTnh Vt1C KH&CN duoc giao 

thirc hiOn  nhim vq dio tao.....). 

(3) ThuyAt minh chi hAt theo danh muc dich vu sq nghip cong (sA loung, dn gii tang danh muc djch vu sq nghip Cong dA xác d!nh dIr toán kinh phi). 
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S?v(nganh). BM-SN10.3 

DIYTOAN THU, CHI DON VJ SU' NGHIP LiNH VIXC  NAM 2022 

(Dung cho dxn v/ sr nghi4p cong t bOo dOnz m1 phn chi tlurd-ng xuyên (2)  báo cáo co quan quOn (ii cdp trên; dun vi d loan c1p I báo cáo ca quan là! chinh cling cdp,) 

Don vi. TriIu dO 

STT CHI TIET 

T6ng cong Chi tit theo tirng don v 

Thire hin 
n8m 2020 

N8m 2021 Dir toán 
n8m 2022 

Thuc hin 
nãm 2020 

Nàm 2021 Dir tom 
näm 2022 

8 
Dir toán U&cc Iiie D toan Uó'c thc hiçn   

7 A B 1 2 3 4 5 6 

I Tng ngun tIi chinh cüa don v 
1 

— 

Thu sir nghip, djch vy 
Tr các hoat dng cung cp các dich vi cong do nhh 
nuOc djnh giá 
Trong dO: Phn thu tang them do thtcc hin 15  trinh dilu 
chinh giá djch vy theo quy djnh 

1 2 
• 

Tli các hoat dng djch vi khác theo quy djnh cia pháp 
Iuât 

1.3 Kinh phi nhá nuOc d4t  hang (3) 
2 Ngun thu phi diry'c d Ii 
3 NSNN 

3.1 Ngln sách trong nuâc - 

- 
Kinh phi thu&ng xuyên theo phuong an tu chi duqc cp 
Co thm quyn giao 

- 
Kinh phi thyc hiên cac chinh sách cia Nha nuàc; nhim 
vu duc Nha nuàc giao (chi tilt 11mg chinh sách, nhim 
vu) 

- 

Các nhim vy khong thuOng xuyën (kinh phi thuc hin 
chuong trinh, dcx an, d an; kinh phi 0611mg các dx an 
ODA theo quyt djnh cia cp CO thAm quyn; mua sm 
trang thit hi theo dir an duqc cAp cO thAm quyAn phê 
duyt; kinh phi thirc hiên nhiêm vu dit xuAt duqc co 
quan cO thAm quyAn giao;...) 

3.2 V6n vay, viên trq theo quy dinh cia pháp lut 
4 NuAn thu hp pháp khIc 
II Sfr dyngggu6n tài chinh ci'ia don'j 
1 Chi tir nguAn thu sy' nghip, dlch ';y_ •  

1.1 Chi tiAn bong 
1.2 Chi hoat dOng chuyên mOn, chi quan I 
1.3 Trich khAu hao tái san c6 dnh theo quy dlnh 
1.4 Chi khác theo quy dinh 
1.5 Nôp thuA vá các khoàn np NSNN khác theo quy djnh 
2 Chi tir nuAn thu phi dlrçrc d si 

2.1 Kinh phi ththsng xuyln 
2.2 Kinh phi khong thithng xuyên 
3 Chi hr nguAn NSNN 

3.1 Ngan sách trong nuOc 
3.2 V6n vay, vin trq theo quy dnh cia phap luât 
4 Chi tr ngu6n thu hy'p phip khác 

Ghi chd:  

(1) Chi tiAt t&ng Iinh vyc: Giáo dc - dào tao và day nghA; Khoa hqc và cong ngh; Y tA, dan s6 vá gia dinh; Van hOa thông tin; Phat thanh, truyAn hinh, thông tAn; ThA dyc, thA thao; 
Báo dam xã hOi;  Bão v mOi truOng; Các hoat dng kinh tA;.. 

(2) Bao g6m cá các don vi su nghiêp cong thuc so nghip khác dirqc giao thirc hin nhim vy sir nghip báo cáo (Vi dy: Vin ChiAn bugc phát triAn thuc ITnh vcrc  KH&CN dixqc giao 
thuc hin nhim vy dáo tao..... 

(3) ThuyAt minh chi tiAt theo danh mic dlch  vu su nghip cong (s6 luqng, don giá tlrng danh myc dlch vu sir nghip cong dA xác djnh dir toán kinh phi). 
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S?r (ngiinh): BM-SN1O.4 

DUTOAN THU, CIII D(iN \'! SI1NGHIEP LiNH \'1JC  NAM 2022 

(Dirng rho dun v/ st nghiep cong do Nhà nwóc bOo darn chi thttàng xuyen (2)  báo cáo cc' quan quán 1j cdp trOn; don vl d1 toán cdp I báo cáo ccx quan tài chmnh cling alp) 

Dais vi: Triêu dn 

STT CHI TIEU 

Tang cong Chi tit then tirng dc'n v 

Thuc hien 
nilm 2020 

Närn 2021 
Dir ton nlm 

2022 
Thuc hiçn 
näm 2020 

Näm 2021 
D toän 
nlm 2022 

Dir toán 
if(yc thirc 

hiçn 
Dir toán Ubc thirc hien 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
I T6ng ngun tài chinh cüa don yj 
1 Thu si,r nghiep, dich vu 

• 
Tr chc hoat dOng cung cp cac djch vu cong do 
nhà nuOc djnh giá 

Trong dO: Phdn thu rang them do thc hin lç 
trinh didu chinh giá d!ch  vy theo quy d/nh 

1 2 
• 

Tli các hoat dOng djch vy khác theo quy dinh 
cliaphap 1u4t 

1.3 Kinhphinhanuacdathang(3) 
2 Ngun thu phi diroc d Ii 
3 Ngun NSNN 

3.1 Ngln shch trong nuOc 

- 
NSNN cp chi thumg xuyln trin co sO so 
Iuqng nguOi lam vic vä dinh mlrc phan b1 dir 
toán duqc c&p cO thãm quyën phI duyt 

- 
Kinh phi thpc hin các chinh sách cia Nhà 
nuOc; nhim vii dtrçic Nhh nuOc giao (chi tk1r 
tfmg chinh sách, nhiêm vy) 

- 

Các nhim vu khong thirOng xuyIn (kinh phi 
thur hin chuong trinh, dy an, dè In; kinh phi 
dôi Ong dc du In ODA theo quy& dnh cia 
cAp cô thAm quyAn; mua sAm trang thiAt b theo 
dir In duçic cAp CO thAm quyAn phI duyêt; kinh 
phi thyc hin nhim vy dOt xuAt duqc co quan 
cO thAm quyAn giao;...) 

3.2 VAn vay, vin trçr theo quy dinh cia phap 1ut 
4 NguAn thu hp'p phIp khIc 
II Sir dung nguAn tài chinh cUa don vi 
1 Chi tir nguAn thu sir nghip, dich vu 

1.1 Chi tiAn krong 
1.2 Chi hoat dng chuyIn mOn, chi quIn I 
1.3 Trich khAu hao tIi sIn Co dinh theo quy dinh 
1.4 Chi khlc theo quy dinh 

NOp thuA VI dc khoIn nOp NSNN khIc thea 
uydjnh 

2 Chi to nguAn thu phi diroc d Iai 
2.1 Kinh phi thuOng xuyIn 
2.2 Kinh phi khong thuOng xuyIn 
3 Chi tfr nguAn NSNN 
a NgIn slch trong nuOc 
b VAn vay, vin trçr theo quy dinh cia phlp luât 
4 Chi tr ngun thu hgrp phIp khäc 

Gb! c/sd:  

(1) Chi tilt tOng lTnh vile: Gilo disc - dlo tao vl day  nghl; Khoa hqc vI Cong ngh; Y tA dIn sl vl gia dinh; VAn hOa thông tin; Phat thanh, truyln hinh, thông tAn; The due, thl 
thao; BIo dIm xl hOi; Blo v mOi truOng; CIc hoat dOng kinh tl. 

(2) Baa gAm CI dC dc'n vi si,r nghiep cOng thuOc sir nghiep khlc duçcc giao thyc hin nhim vçi sir  nghip blo CáO (Vi du: ViOn Chiln lucre phlt triln thuOc linh vcrc KH&CN IjUqC 
giao thc hin nhim vii  dIo tao.....). 

(3) Thuylt minh chi tilt thea danh misc dich vii su nghip cOng (sA krqng, don gia tOng danh misc dich v sx nghiep cong dl XIC dinh dir toIn kinh phi) 



Sô (ngãnh): 

 

BM-SNll 

 

KE HOACH TA! CHfNH CUA CAC QU' TAI CHINH NHA NIfOC NGOAI NGAN SACH' NAM 2022 

Don vi: Triêu ddn 

STT TEN QU'' 
DU NGUON 

DEN 
31/12/2020 

UOC THVC HIEN NAM 2021 

DU NGUON 
DEN 

31/12/2021 

KE HOACH NAM 2022 

DU 
NGUON 

DEN 
31/12/2022 

A A Tong nguon von phat 
sinh trong nIm (2) 

A A tong so su dung nguon 
vn trong näm (3) Chênh Ich 

nguon 
trong nam 

Tng nguOn vn phát 
sinh trong nm (2) 

Tong s sfr ding ngun 
v6n trong näm (3) Chênh Ich 

A nguon 
trong nãm T6ng s6 

- 

Tr.dO HO trçl 
tr NSNN (nu 

co) 

T6ng s6 
Tr.dO Bi sung 

v6n diu Iê (nu 
cO) - 

T6ng 
Tr.dO H tro 
NSNN (nu Ca) 

- 
Tong so 

Tr do B sung 
v6n diu lé (nu 

ca) 

A B 1 2 3 4 5 6=2-4 7=1+5+6 8 9 10 11 12=8-10 13=7+11-12 

I Qu .............. 
2 Qu5 .............. 
3 

Ghi chO: 
(1) KhOng bao gm các qu do Báo him xã hOi Viét Nam quasi t. 
(2) Phrn vi bao gm vn thu h6i n vay, NSNN cp, v6n huy dOng, dOng gop c0a cac t chüc, cá nhân, thu tài chinh qu. 
(3) Phm vi bao gm cho vay du tAr; h tro Ili suit; tài trçc khOng hoân lai; chi tài chinh qu5, chénh léch thu I/rn hn chi qu (nu Ca). 



BM-SN12 

BAO CAO TINH HINH THC HIN CAC QU' TA! CHINH NGOAI NGAN SACH 
vA NGUON VON NGAN SACH THANH PHO UY THAC CHO VAY NAM 2021 VA KE HOJCH NAM 2022 

Doii v/ tInh: 7rzç1u ding 

STT TEN QU'' 

So dir vOn 
Quy chira 
giãi ngãn 
tat thoi 
diem 

31/12/2020 

DT 2021 

Thirc hién näm 2021 KE hoach näm 2022 

Ghi chO 

So von ngân 
d cap 

Tng s 

3 

sách Thânh pho 
toy ke den het nm 

2021 

Tinh hInh thc hin dn tho'i dim báo cáo Dir kin th,rc hin các thang cui nàm 

Dir kn so 
dir vn Qu 

chU giat 

ngân ti thOi 
di&U 

31/12/2021 

Dir kin nhu cãu 
giai ngan trong 

nm 2021 

So dir kien thu hoi 
tr01g nám 2021 

DT 2022 

TInh hlnh giãi 
ngân den thO'i 
dim báo cáo 

TInh hinh thu hOi 
den thOi diem báo 

cáo 

s6 dir vn 
Qu chira 
giái ngân 
ti th&i 

diem bão 
cáo 

SO giai ngãn So thu hOi 

Trong do rCng nOm 
2021 

ttrqng 
tjn 

7 

SO dOi 

tlrQ'ng 
s tin 

SO dOi 
ttrqng 

s tiên 
SO dôi 
tiryng 

tin 
So dOi 
tlrQllg 

só tin 
So dôi 
t!rQng 

S tin 
NSTP 
cAp bt 
sung 

Bö sung 
ngun vn 

ti ngun 101 
thu ducsc 
hoäc phi 

quan l' (nAu 
cO) 

a b 1 2 4 5 6 8 9 
b05 

11 12 13 14 /6 /7 /8 19 20 2/ 

Tng sA 
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S.v ngãnh, quãn huyn . BM-SNQHO I 

DIX TOAN CHI CAC CHucNG TRiNH QUOC GIA, CHU€NG TRjNH MUC TIEU NAM 2022 
(Dung cho các Sâ, Ban, Ngành và Qun, Huyn) 

STT 
Chuoiig trInh miic tiêu, dir Thôi han thtrc 

hién CTMT 

Thyc hiên nm 2020 Dir toãn nãm 2021 UTH näm 2021 Dir toán nm 2022 

TA ong SO 

Trong do 

TA ong SO 

Trong do 

TA ong SO 

Trong do 

TA ong SO 

Trong do 

Chi DTPT 
Chi 

thu&ng 
xuyen 

Chi DTPT 
Chi 

thu*ng 
xuyen 

Chi DTPT 
Chi 

thuOng 
xuyen 

Chi DTPT 
Chi 

thirô'ng 
xuyen 

Tong s 

I 
Chi chirong trInh muc tiêu 
A. qoc_ — 

Các chuong trInh mic tiêu 

2 
Ghi chá: Dánh giá chi ti1 tlnh hInh thitc hién các chi lieu, nói dung cCa 11mg chitcrng lrmnh 
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So' ngành. BM-SNQHO2 
TONG HOP DLf TOAN THU. CHI TU' NGUON VAY NO NU'OC NGOAI vA VON DOl UNC NAM 2022 

(Dung cho cac S&, Ban, Ngânh) 

Dan vi: USD 

STI' 

A - 

TEN 

CHU'(3NG 
TRiNH,Dt1  

AN 

Nhb 

to. 
try 

m.n 
gino 
thyc 

n 

Qoan 

h t. 

Vn 

Tung .i .n ky kt thro Hip d;nh LOy k thyu hin dn 31/12/2020 Dlnh gil thyn hin narn 2021 - Dy loIn nb. 2022 

Cu phat 

Cho vay tyi Qon 

thou 

Cu phlt 

Cho 

v 

t 

V 

°° 

Cp phát 

Cho Qobn t thou 
h tr9 ngbn 

Cp phIt 

Cho nay hI ly theo ph.voog th.rc 
ngbn savh (R..t dy 

toln) 

• I' thoo dy (Hnth 
, ' 

too.. gh. tho, gh. ch, NSNN) 

ly theo phu-ong 

ho try ngbn slch 

(R't dy toln) 
(IJyth 

Quan 

toan 

DTPT 

ly thou 

clii NSNN) 

dy 
ghi tho, ghi 

Ch th.raog 

y n 

Qoäo ly thou phonog 

thu-c h try ngbn sach 

(RIt dy tom) 

Qon Iy thou dy In (Hyvh 
loan ghi tho, ghi chi 

NSNN) toan) 

phuong th.rc 

tich (RIt dy 
Q.rnn I' thou d In(It ch 
, ' ' 

toon gh. tho, gh. cli, NSNN) 

Ch DTI'T 

'? 

Ch thuo'ng 
Oy 0 

Ch DTPT 
Ch tho cog 

U)' 

v 
Y 

V n 

ung 

Ch DTPT 
Ch th.rong 

Ch Ch DTPT 
Ch th.roog 

O 0 
Ch DTPT 

Ch thoomg 
0)' 

Y 

Vo 

(oug 

Ch DTPT 
Ch thu-ong 

' ° 
Cli DTPT 

Cli th,rung 
0 

VO)' 

Von 

Vn 
VOY oug 

Vn 
VOY 

' 

oug 

V&. 

VOY 

" 

.fl.g 

Vun 
VOY .rog 

Vn '' 

.'og 

Vio 
naY  

"° 

"og 

Vn 
VOY  

'" 

.ng 
- 

Vn 
VOY 

'" Vn 
VOY 

Vn 

voY .rng 

Vn 
Von 

Vn 
VOY 

'° 

,,. 

Vu.. 
VOY 

'" 

oug 

Vu.. 

VOY 

" 

.rng 

Vn 

VOY 

Vu.. 

B I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 2! 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4! 42 

TONG SO 
Lioh vyc 
gilo dyc-dbo 
too vI doy 

- -_ - 

2 

II 

I 

Ch.mngt.ioh 

Doio. 

Linh syc y 
t, dIn , va 

gin dinh 

- 

2 D9ln.... 

Ill 

ill 



S& ngAnh, quail huyn. BM-SNQHO3 

TONG HQP DI! TOAN THU. CHI T1! NGUON VIEN TR VA VON oOi UNG NAM 2022 

(Ding cho dc Si, Boot, Ngioh vi Qu)o, Hon) 

STT 

TEN 
CHUONG 

DIIAN 

Nhi 

> 

Thai 

Dorm 

lông 5A sAn vin (r k kAt hoic corn kë( vi vAn dAt song corn kAl Lily hO th9c hin dAn 31/12/2020 Dinh gil thnc hin nlrn 2021 Dotnin nim 2022 

Qoson ((boo phoong thsic hA trg ngin 
sich (ROt do' loin) 

Qnon t( then do in (Hrnh loin ghi 
(ho, ghi ohi NSNN) 

Qnoo ly  (boo phoensog thiv hA trq 
0gm oicls (Rit do' tom) 

Quin I( theo d' on (H9ch toots ghi 
thn, ghi chi NSNN) 

Qnln ly theo phno'og thCrc hA ton 
ngin sich (ROt dir loin) 

Qoln ly then do' in (Huch loin ghi 
(ho, ghi chi NSNN) 

Quin ly then phunssg thi'c hA trg 
ngin sick (ROt d9' loin) 

Qoin I( theo do' in (Hoch join ghi 
thn, ghi chi NSNN) 

Chi DTPT Chi (hiring onyin Clii E)TPT Chi tho'&ng noyOn Chi BTPT Chi lhtei'ng onyOn Chi DTPT Chi thn'i'ng 00gm Chi DTPT 
Cbs thn'issg 

OOyOfl 
Chi DTPT Chi thn'i'og noyin Chi DTPT 

Chi thuthng 
0OyOfl 

Chi DTPT 
Chi thoi'og 

ouyon 

VAn 

trg 

V 

' 
hi 

vit, 
- 

tot 
riot 

Borg 
lien 

VAo 
vt(n 
trq 

BOng 
ht(n 
v9, 

C050 

chAt 

g 

, 

g 
.0 
I 

VAn 
vin 
trg 

%' g 

VAn 

vrss 

V 

d 

V 
n 

Vt0  
° 
trto 

V d tong V do song 

VAn 

vien 
trg  

V d tong 

VAn 

V 0 tong 

VAn 

• 
' 

V d 

BAng 
hi(n 
v9t, 

COSO 

chAt 

ssg 

BAn 

g 
.o 

t 

VAn 

v/On 

V d smg 

VAn 

V 0 

VAn 
vin 
trg 

V d tong 

VAn 
vi(n 
trq 

Vo do 

VAn 

lrq  

V do 

BAn 

g 
.a 

VAn 

'i@5 
trg 

V d 

VAn 
vio 
trq 

V 0 

BAng 
hi(n 
v9, 

COSO 

chAt 

BAn 

g 
.1 
t 

BAng 

hs(n 
vt, 

COSO 

chAt 

BAn 

g 
.0 I 

BA 
hi(n 

vOt, co 
Ut 
C 01 

BAn 

g 
.0 t 

VAn 
vin 
tq 

BAng 

hi)n 
v9t, 

cOW 

chit 

Bang 
lien 

BAng 
ht(n 
vot, 

COSO 

chAt 

BAn 

g 
. 

BAng 
hi(n 
v9t, 

COSO 

t 
chAt 

BAn 

g 
.a 
t 

BAng 
hi(n 
v9t, 

COSO 

chAt 

BAn 

g 
a 

Is 

BAng 
ht(n 
vpt, 

0050 

chAt 

BAn 

I 

BAng 
hi(n 
v9t, 

COSO 

chAt 

BAn 

g 
.a 
I 

BAng 
hi(n 
v9t, 

0050 

chAt 

BOng 
(too 

BAng 
hi(n 
vot, 

COW 
I t 

chAt 

BAng 
ht(n 
v9t, 

£050 
I

t 

chAt 

BAn 

g 
a 

BAng 
ht(n 
vt, 

COSO 

t 
chit 

BAn 

.a 

A B I 2 3 4 5 6 7 8 9 IS Il 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 2! II 23 24 25 26 27 28 29 30 3! 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4! 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

TONG SO 

Llnh vito 
chi gun 
dtsc- dio 
t9n vi dy 

- 
Chnoog 
trioh. 

L Tht an..... 

Ltnh vnc 
otti y 
don so vo 
gin dlnh 

Chowg 
troth... 

2 gio...... --.-------..-- . -- . -. 

III Lioh soc.., 
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Sin nginnh, qi4n hoyo. BM-SNQHO4 

BAO CÁO BIEN CUE - TIEN LIXONG CUA CAC CO QUAN QUAN LV NHÁ NUOC, BANG, DOAN THE NAM 2022 

(Dung the ccc S/n, Ngioh, Both th/ v/n Qu/no, Hovn) 
Don VI: Tn/i, ad00 

STT 

- 
LINH 

VIIC/TEN 
DON VI 

TOn g 
Co nOt 

31/12 

Thirc hin nOm 2020 

Tong 
dec cap 

qu 

Dir toOsi nlm 2021 IJinc this hiên nOm 2021 Do man nlm 2022 

TOng vS b:On chS 
dee cap cc 

thorn qayen g:uoo 
'1guai) 

ir5 b/On chd 
that diem 

111001 
QOO cong. 
pho cSp va 
ccc khoao 
d g ' 

11100 cong 
thea him 

cbS c/n môt 
31/12 

Trong do: 

C'go/n) 

S hi/n Chi 
co thorn 

'Ott gtao 

TOo sO biOn cbS 
mat that diem baa 
.-. ° Qu 

cong. 
pho cAp 

Co 

haodn 
dong gop 

thco 
cong 

, 
Trong do: 

Kinh phi 
thpe h/On 
hp dSng 
Co g 
theoND 

SO 

68/2000/N 
D-CP (°> 

T6ng vS biOrt ohS 
deoc cap c/n tham 

- 
quyco gtao 

(Ngo&i) 

Tdng vS bii'n cbS 
c/n mat do kien 
that diem 31/12 

(Ngsmi) 

Quv loon 
,' 

PhO Co Va 
CaC khnoo 

theolimog 
that b/On 

ohS có môt 
d0 kiSn dSn 

31/12 

, Trong do: 
Kinh phi 
thpc hiOn  
hap dSng 
Co g c 
theoND 

SO 

68/2000/N 
DCP () 

TOng o5 
hOn cbS 

cOng 
chi,c 

LOUD 
theo d oh 
minc dcqe 

cap m 
thSm 
quySn 

Ngsem) 

Qu 
ltean 

9 cap 

1tht 
don0 
gop 
than 
bong 

Trong do: 
Kinb phi 
thea hiOn 
hpp ddng 
Co g vice 
thaoND 

SO 

68/2000/N 
TOng 

To gdo 
LDHD 

thco ND 

68/2000/ 
ND-CP 

Tdng 

T g do 
LDHD 

thea ND 

68/2000/N 
D-CP 

Loong 
thco 

ngoeh, 
hOe 

Ph/i 
cAp 
thm 
bang 

C 
khodn 
dOng 
gop 
thea 
cong 

TOng 
s 

T a gd 
LDHD 

thee ND 
s 

68/2000/N 
D-CP 

, Tong so 

Tro g d 
LDHD 

thee ND 

68/2000/N 
D-CP 

Lrnmg 
thm 

nggeh, 

hOc 

Ph0 
vS 
thea 
cong 

Ccc 
kitoitti 

g 

Tdng 

Tm g d 
LDHD 

thm ND 
s 

68/2000/N 
D-CP 

Tong so 

To 
do 

LOUD 
theoND 

68/2000/ 
ND P 

Loong 
thm 

ngach, 
hOc 

Phi, 
cAp 
thea 
cong 

c 
khodn 
dOng 
gOp 
theo 
cong 

Lsnong 
thee 

ngch, 
hOc 

Phu 
cAp 
dim 
cong 

C 
khodo 
dOng 
gop 
thea 
Iomtg 

A B I 2 3 4 5=6+7+8 6 7 8 9 10 1112 
t3 

14 13 16 17 8 19 20 21 22=23+24*23 24 25 26 27 
28=29+ 

29 30 31 32 

TONG sO 

Donvj 

2 Donvi...... 

Gb: chO: () K:nh phi th h/5n hpp doog cOng viSe  thea quv d,nh kii Nghj dish sd 68/20 )OJND-CP ngOy 17 thang II nato 2000 cOo Chinh ph/n ngoioi qu5 1/Sn cong hang n/nm c/ia cit qoan thee qoy djnh cci Nghj dinh nO I6I/2018/ND-CP nghy 29 tháog II n0m 2018 edo Chinh phin s/rn din, ho sung môt sO quy dinh vS nuvSn dang eOng chine, 
v/no ehoc, nOng ngeh cOng chine, thông hang v/no ehoc vathttc htCm the d5 h0p dOng mOt sO tapt cOng vice hong cit q000 hioth ehioh nba 000e, don vj ap  nght5p COng lop, Thông tu 03/201912T.BNV ngdy 14/0/20 19 c1/a B5 N5i  v/i qoy djnh vS s/rn d6i, hO song m55 s0 qoy djnh vS boySn dong eOng chine, v/no ehi/ic, nOng ngach eOng chine, vi0n 
ehinc, thong hang ch/ne deoth nghSngh:Op v/no chine v/n than hiOn chO d5 h0p ddng nt/nt sO a/n cOng viSe  hong Co qoan hOots ehinh nh/n ne/nc, don vj sir nghi5p cOng lop. 
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SO nghnh. qCOn hnon. BM-SNQHOO 

BAO CÁO LAO DQNG - TIEN LUONG NGUON KINH PHI DAM BAO CUA cAc DON VI SI,/ NGHI1)P NAM 2022 

(D6ng cho cáo So. NgOnh, DoOo lh Va QoOn. usyln) 

STT TOn don vi 

T6ng 
so 

n/Not 
lam 

dooc 
cip cO 
(him 

01 
grno 

(Ngiobi 

Tong 
q03 

bong. 

pho 
cop 
nO 
cáo 

khoOn 
o 

gop 
hon 
cong 

Do todn COrn 2021 

dOns 

Ngoi 
(h 

h OP 

hhOc 

UOc (bun hi)n ntrn 

Trong do 

2(121 Do ban flOss 2022 

Inoog dO 

.. 

boong 

I 

Cáo 
kh 0 

d cog 

g 
I on 
bong 

QO/ h000g. 

o, Ibm 
hop d)ng 

Ngon koh phi bOo 

Ngoo 

dopc 
d Ic 

.__ 

T6ng 
n 

ngsthi 
tOrn 
vic 
d OOC 

ccc 

q 
(00 

(5/go/si) 

T 
ogo/so 

lOrnniUc 
(b,pc 

tlsirm 

5b0Yn0 
(000 

c 
diim 
31/12 

> 

Thong 
dO. 

Tong 
oo 

vbOo 

O5 

(Ngsoo 

) 

T6ogqoy 
°°' 

p  ocap 
VO ((SC 
bhoáo 

dOng 
(boo 

(smog 
Ibm 0) 

gobs lam 
vsccco 
5/N 5)0 

(boo d(Cfl, 
31/12 

Ngoon kinh phi bOo dOm 

Tong no 
0(00 

(am vsc 

doqc cap 
CO thirn 
qoyio 
g 

(Ngsrot) 

Tong qoy 
boong, 

phis cop 
vOcOc 
khoSn 

dOng gOp 
(boo 

0000 

0 I 
dong gOp 

Trong do Ngun kioh phi boo dOns 

I h Qn g,p 0 p 
khoOn dOng gOp bno 
coo bico cbc (boon gsao 

vOcOcbhoOndOng 
phis sc)p 

Ioossg cáo 
co dUng 

Ngoo 

NSN 
N 

Ngnir 
u 

° 

di h 

Vii 

Qo) broog. php pvi cOc 
khodndOnggOphcoloongcuo 

sir b/sn ch) thgc coo m3 160/s 
di)m 31/12 1°) 

Qo9 (smog. pl)0 cOpvO 
cOckhoándOnggOp 
Ibno boong cáo hpp 

ding an dOng 

Ngnin 
NSNN 

(ho 
op 

nghiep 
di h 

'0 

N gu 
Ng000 

phi 
dooc 
d Ic 

Ngoio 
lb 
h 

c'  

h OP S p 
(boo l000g coo boo chc 

I 

Qo) (smog. pho COpVá 
cOckhoOodOnggOp 
ihon boong cáo hpp 

ding lao dOng 

Ngnin 
NSNN 

Ng000 
Urn op 

nghiep, 

(b b '0 

Ngnon 
phi 

dooc di 
(0 

Ngoin 

bhU 
T60 

ci, 
tboo 

ogucb. 
bic 

Ph0 

(boo 
limng 

T' oog no 

Trong 
dO.Ksoh 

Ph thtrc 

d°  

00 
68/2000/N 

D-cp 

T' OflO so 

L oog 
(boo 

ngcb, 

hOc 

Ph8 
cip 
(hon 
boong 

Cáo 
bh o 
dOng 

(boo 
bnoog 

oog so 

. 

Trong 
dO.Krnh 

Phi soc 

d' ongcong 

so 
68/2000/N 

D-Cp 

T' cog so 

L ong 
tbcn 

ogch. 
hOc 

Pho 
cip 
(boo 
bong 

Cáo 
kb S 
dOng 
gOp 
(boo 
b000g 

T' oog so 

Trong 
dOdCinh phi 

ihpc h ç 
hpp diog 
cOngVi(c 

(boo NO) sir 

60/201)0/ND. 

CP 

A B I 2=307 
34*5 

5 1 7 8 9 (0 II 12 (3 (4 (5 16=17*21 (8 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29=30*34 3! 32 33 34 35 36 37 38 39 

TONG SO 

L1nh von gido d0c - dOo 
too vO dy nghi 

2 

Donv  

Donc,  

L(nh von cci, dOn sir 

nO gia dissh 

Donv  

2 Don Vi  

I" 

Ghi ch6 (5 KbSng boo girn kinh phi (h/N hihnbi hop ding Ong vi(c thooqoy djnb (0i Ngh dich 0) 68/21010/ND-CP Ob2Y (7 (h000 I 02012)1(0) cáo Chiob phO ngoO, qu is) 0 bong bong COrn cáo on quco (boo qoy dinh cal Nghj (bob c) (6(/20(8/ND-CP ngay 29 (bOng II nOn, 20(8 cáo Cbinh p66 sOc dii, hi (000 rnbt sir quy djnhvl (oyin dung cOng chsrc, viOn chOc, nOng ngncb cOng 
chbc. thOng hang v16n ch/ocvO (bpc bihnchidghop dong oogi sir (oci cOog viOc troog Co qoco bini, chlnh nba no/sc. doos 'iso ngbohp cOng lip.  ThOngIo03/2019,Tr-BNV ngiy (4/5/20(9 cáo BO NOi vu qoy dinb vi s/sc dii, bi song mh( sir qoyd oh vi toyin dung cong ch/oc, i6n hOc, nOog ngacb cOng chioc, vi6n nhOn, (bOng i)0sg chsoc dcnh 0gb) nghi(p vOn cO/nc Va (hirc halo chidb hop 
ding niO( so ioi cOng viOc coong on qocn bdob cOmb nbO no/s . don vi no nghi(p cOng lOp. 
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Sr ngành, qun huyn . BM-SNQHO6 

w sO T!NH CHI SIY NGHIEP GIAO DVC  - DAO TAO VA DAY NGHE NAM 2022 
(Dung cho các So', Nganh, Doàn th và Qun, Huyn) 

STT CHI TIEU 
Don vi 

tinh 

Thirc 
hien 
nam 
2020 

Näm 2021 
Dir toan 

2022 
Dir toan 

Ucic 
thtrc 
hin 

A B 1 2 3 4 5 

I 

S S Cac cap hQc va trinh dQ dao tio theo quy 
dnh cüa Lut Giáo diic, Lut Giäo diic 
ngh nghip 

1 
Giáo dic mãm non, giáo dic ph thông 
(chi tit theo tirng cp hçc: mâm non, tiêu 
hQc, trung hQc ccr s&, trung hQc ph thông) 

1.1 S tru?Yng TnrO'ng 
(Chi tiEt s tru'&ng theo mt'c do tu' chz theo 
quy djnh) 

1.2 S h9c sinh Ngir?i 
a s6 hçc sinh ra tru'?rng Ngrii 
b S6 bce sinh tuyn mon Ngui 
c S hoc sinh có mättai th?yi dim 31/5 Ngiri 
d S hçc sinh binh quân (1) Ngi.thi 

Trong do - S hc sinh duc min hc phi Ngr?i 
- S hçc sinh duçrc giãm hc phi Ngui 
- S hc sinh thrçc h trçi chi phi hc tp Ngui 
- S hoc sinh thrqc h6 tr ... NgrOi 

1.3 Tng kinh phi NSNN cp 

a Kinh phi giao tij chU 

- Quy Iu'o'ng va cac khoan co tinh chat !uo'ng 
Triêu 
d" 

- Chi hoat dung chuyen mon, quan 1' 
Triêu 
dg 

- Chi.... 
Triêu 
dong 

b Kinh phi không giao tir chU 

Chi tiet theo twng khoan chi, chznh sach 
Triêu 
dong 

2 
Giáo diic ngh nghip (chi tit so' cap, 

trung cap, cao ding,...) 
Báo cáo theo các chi tiêu nêu tai diem 1 

3 Giáo dic di hyc và sau di hc 
Ba'o cáo theo các chi tiêu nêu tai diem 1 

4.... 
Dào to và b11 dtro'ng can bQ cong chfrc 
Nhà nironc 

1 Chi tieu do tao,  bi dung O trong nuàe 
2 Chi tiêu dào tao,  bM duô'ng on nithc ngoài 

Ghi chá: (1) TInh theo phztoizgpháp bmnh quán gia quyên 
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S ngành. BM-SNQHO7 

C S TINH CHI SI NGHIP Y TE, DAN SO vA GIA D!NH NAM 2022 
(Dung cho các Sâ, Ngânh) 

STT Cm TIEU 
Don vi 

tinh 

Thtrc 
hien 
nam 
2020 

Nàm 2021 
Dtrtoan 

iám 
2022 Drtoán thirc 

hin 
A B 1 2 3 4 5 
I Co's&khám, chfra bnh 
I Scasâ 

(Chi tié't so' cci s& theo m&c do tu' chi'i theo quy djnh) 

2 Sgirngbnh 
S nguai lao dng dirge ctp có thm quyn phê 
duyt 

II Ccr s& diu du*ng và phi.ic hôi chuc nng 

-- 1 S6ccys& 

(Chi tiê't cci sà theo m&c dO tic chi theo quy djnh) 

2 S giu1ng bnh 
S ngui lao dng dixgc cp cO thm quyn phé 
duyt 

III Co s& y t dr phông 
I Scosi 

(Chi tiê't sO' cci sà theo má'c dç5 tu' chü theo quy d,inh) 

2 
S ngi±i lao dng dirçic cp eó thm quyn phê 
duyt 

IV Don vj sr nghip y t, chuyên ngành dc thu 
1 Scasà 

(Chi tiê't sO' cc' s& theo m&c dO 4,'  che theo quy cl/nh) 

2 
So ngiräi lao dng dirge cp có thrn quyn phé 
duyt 

V Tong kinh phi NSNN cp 
1 Nhiêm vu khám cha bênh 
a Kinh phi giao tçr ehü 

- Chi h.ro'ng và các khoàn có tinh chit luo'ng 
-Chiquanl 
- Chi hot dng ehuyên mon 
-Chi... 

b Kinh phi không giao tir chü 
Chi tiêt theo tisng khoOn chi, chmnh sách 

2 Nhim v1i phOng bnh - 
a Kinh phi giao tir chü 

- Chi luang và các khoãn cO tInh chit hang 
- Chi quãn 1 
- Chi hot dng ehuyên mOn 
-Chi... 

b Kinh phi khong giao tir chCt 
Chi tiêt theo tImg khoán chi, chInh sOch 

3 Nhim vii... 
a 
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So' nganh. BM-SNQHO8 

C S TNH CIII SIJ NGHJP KHOA HQC VA CONG NGH NAM 2022 
(Dung cho các So', Nganh, Doàn th) 

Dcin vi: Triêu dcn 

STT 

Chirong trInh/D tàilDt1 
án/Nhim vu KH&CN 

(Neu cu the ten tirng de tal, dt 
On khoa hoc thuôc cOc nhóm 

nhimvy) 

Co quan 
. . 

chu tn 

.. 
Thoi 
gian 
thc 
hien 

Quyt djnh phê 
duyt cüa cp có 
thm quyn (Nêu 
cu the so, ngày, 

thOng, nOm và ten 
caquanraquye't 

dinh) 

Kinh phi dirçrc phê duyêt 

Kinh phi thu'c hin 

-- 
2022 Nàm 2021 

Luy k s6 kinh phi dã b6 trI 
dn hh nàm... (nàm hin 

hanh) 
D toán b tn nám 

Tng so 

Trong 

Ngun 
NSNN 

do 

Ngun 
khäc 

Tng si 

Kinh phi b trI to' NSNN 
Kinhphi 

thyc hin tir 
ngun khác 

Tang 
Nguon 
NSNN 

Nguon 
khác 

Tng 
Nguon 
NSNN 

Nguon 
khác 

Dir toá 
U(rc thic hién 
dn ht nàm 

A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7=9+10 8 9 10 
11=12+ 

12 13 
14=15+ 

15 16 

I Nhim vi câp quôc gia - - -- 
1.1 Nhim vI1 chuyn tip 

1 
Chwmg trinh ... (1'ên Chircrng 
trinh) 
De là i/D it On... (Ten d tài, c/it 
an) 
Diài/Ditán... (Ten dtài, dir 
On) 

2 
Các d án/dkr án/d tài cap quöc 
gia 
Dé OWDw On/D tài ... (Ten d 
On, du-On, dtài) -- 
De On/Dir án/D Iài ... (Ten d 
On, dirOn, dtà() 

-- 1.2 Nhiêm vu m& moi 

1 
Chuong trinh ... (Ten Chircrng 

trinh,) 
D tài/Dtt an... (Ten d lài, dir 

On) 
Dé tài/Dw an... (Ten d tài, dir 
an) 

2 
Các da án/di,r ánId tài cAp quAc 
gia 
D On/Dir On/D tài ... (Ten d 
an, dr On, dé là!,) 

- 

De On/D.-On/Diài ... (Ten d 
On, dir On, d íà!) 

II Nhim vii cAp Thành phô 

II.! Nhim vii chuyn tAp 
1 



STT 

Chiro'ng trinh/D täilDy 
án/Nhim vu KH&CN 

(Nêu c th ten tftng d tài, dr 
an khoa hoc thuôc các nhóm 

nh,em vu) 

C quan 
chu tn 

. 
°' Th'' 

g.an 
thiçc 
hiçn 

Quyt dnh phé 
duyt cüa cp có 
thm quyn 'iveu 
cu th s ngay, 

(hang nãm a ten 
cci quan ra quyet 

dinh) 

Kinh phi dirc phê duyt 
Nãm 2021 

Kinh phi thc hin 

Luy k s kinh phi dã b tn 
dn ht nàm... (nàm hin 

hãnh) 
Du toán b trI näm 2022 

Ting s 

Trong do 

Ting s6 

Kinh phi b tn tr NSNN 
Kinh phi 

thc hiên tfr 
ngunkhác 

Ting 
Nguon 
NSNN 

Nguon 
khác 

Tng 
Nguon 
NSNN 

Nguon 
khác Nguon 

NSNN 
Ngun 
khac 

Du toán 
Uc thic hin 
dn ht nàm 

A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7=9+10 8 9 10 
11=12+ 

12 13 
14'5+ 

16 

Chtwngtrinh... 
(Ten Chuvng 

trInh) 
-- - 

Dêtài/Drán... (Têndêtài,dzr 
an) 
De tài/Dirán... (Ten dé tài, dir 
an) 

- - - 

-- 
2 

Chcdán/di,rán/dêtàicAp 
B/tinh 
D an/D án!Dt tài ... (Ten d,i 
an, c/iran, dtài) 
D an/Dir an/D tài ... (Ten d 
an, dr an, d tao 

11.2 Nhiëm vu m mOi -- 

Chirong trinh
(len Chircing 

trinh) - 
D tài/Dt an... (Ten d tat, dir 
an) 
Dtài/DrOn... (Têndtài,dr 
an) 

2 
Các dé ánldii án!d tài cAp 
Bô/tinh 
D aiilTh WD tài ... (Ten d 
an, dir an, d tàl) 
Dean/Dran/Dtai ... (Ten d 
an, dr an, d tao 

III Nhim vv cAp ccis 
111.1 Nhim vu chuyn tiJ) 

De an/D a,ilD iài ... (Ten d 
an, dr an, d tat) 
Dean/man/Dtai ... (Ten d 
an, dir an, d tàl) 

111.2 Nhim vu m mói 
Dé an/D ailD tài ... (Ten d 
an, dir an, d tat) 



STT 

Chirong trinh/D tàilDir 

ánlNhiém vi KH&CN 
(Nêu cy thJ ten tf.rng d tài, di.r 
an khoa hyc thuç5c các nhóm 

nhiém vu) 

Co quan 
chu tn 

Th 
°" 

gian 
thic 
hien 

Quyt d1nh phê 
duyt cüa cp có 
thm quyn (Nêu 
cy tM sd, ngày, 

tháng, nám a 
ca quan ra quyet 

din/i) 

Kinh phi dirqc phê duyt 

Kinh phi thyc hin 
- 

dã bô tn 
hin Näm 2021 

Lüy kê s kinh phi 
dn ht nàm... (nãm 

hành) 
Dir toán b tn näm 2022 

Ting s 

Trong do 

Tong s 

Kinh phi b tn tir NSNN 
Kinh phi 

thirc hiên tir 
ngunkhác 

Tng 
Nguon 
NSNN 

Nguon 
khác 

Tiing s 
Nguôn 
NSNN 

Ngun 
khác Ngun 

NSNN 
Ngun 

khac 
Dir toán 

Uoc thtrc hin 
dn ht nàm 

A B 1 2 - 3 4=5+6 5 6 7=9+10 8 9 10 
h12~ 

12 13 
14=15+ 

15 16 

Dê an/Dir án/Dé tài (Ten d 
an, dt an, d tài,) 

- 

IV 

Các hot dng djch vu 
côngfNhim viii thirirug xuyên 
theo chirc nàng/11ot dng 
thir&ng xuyên theo co ch 
khoán 

- 

Nhiêm vu.. (Ten nhiéinvu) 
- - - 

Nh,em vu (Ten nhiem vu)
- - - 

- 

Các nhiêm vu khác diroc co 
quan có thm quyn giao 

-- -- - 

Nhiëm vu.. (Ten nhiérn vu) 
Nhië,n vu.. (Ten nhiêm vu) 

3/3 



S& ngành, qun huyn . BM-SNQHO9 

c sO TINH CHI SIX NGHIEP VAN HOA THÔNG TIN NAM 2022 
(DUng cho các Sà, Nganh, Doàn th và Quan,  Huyn) 

STT NQI dung 
Don vi 

tInh 
Thirc hiên 
nârn 2020 

NAm 2021 
Dir toan 
näm 2022 Dir toán 

U'rcthtrc 
hiçn 

A B 1 2 3 4 5 
I Qu5ltro'ng 

1 
S ngui lam vic dugc cp cO 
thm quyn giao 

2 S nguäi lam vic thirc t 

3 
Qu5 IuGng, phii cp và các khoãn 
dóng gop theo h.rang tinh theo s 
ngithi lam vic thirc th 
Chi nghip vu chuyên mon 
thir&ng xuyên 

1 

Kinh phi thiic hin ch d 
chinh sách trong llnh vrc vAn 
hóa thông tin (chi tié't theo tirng 
nç5i dung) 

1.1 Kinh phi thirc hin chfnh sách. 
a So 1uçng 
b Djnhmt'rc 
c Kinh phi thirc hin 

1.2 Kinh phi th%rc hin chInh sAch.... 
a So hrçing 
b Dinh mirc 
c Kinh phI thirc hin 

1.3 

2 
CAc khoAn chi thir&ng xuyên 
khác (1) 

III 
Các nhim vi không thtr?rng 
xuyen (1) 

Chi tiê't theo thjng nhim vy chi 

Ghi chU: (1) Chi tit timg ni dung cong vic Co s vU cAn cir tinh toUn 

1/1 



S ngành, qun huyn . BM-SNQH10 

C S TINH CHI Sif NGHIEP PHAT THANH, TRUYEN HINH, THÔNG TAN NAM 2022 

(Dung cho các S, Nganh, Doàn th và Qun, Huyn) 

STT Ni dung 
Don vi 

tinh 
Thtrc hiên 
näm 2020 

Nàm 2021 
Dw toán näm 

2022 Dw toán 
U'oc thiic 

hiên 
A B 1 2 3 4 5 

A Cos&tInh 

I Di vói khi don vi san xut 

1 Shrcngtinbai 

2 S gii phát song 

3 S krçing xuAt ban 

4 
Các yu t khác (s Iung dan vj 
truyn dan, s kénh...) (1) 

H 
Di v&i khi don vl  giüp vic 
(khong truc tip san xut) 

1 Djnh biên v nhân sir 

2 He s diu chinh (nu co) 

3 Các yu t khác (1) 

B Tng s kinh phi 

I Kinh phi giao ttr chü 

1 
Qu luang, ph dtp vã cac khoãn 
dOng gOp theo lu'ang 

2 Chi hot dQng chuyên môn, quán 1 

3 Chi... 

II Kinh phi không giao tir chü (1) 

Chi tiê't theo th'ng khoán chi 

Ghi chO: (1) Chi tiêt trng nOi  dung cong viêc, co s và can cr tInh toán 

1/1 



S& ngành, qun huyn. BM-SNQH1 I 

CC sO' TINH CIII SI)' NGHIP THE DI)C THE THAO NAM 2022 
(Dung cho các Sà, Nganh, Doàn th và Qun, Huyn) 

STT Nçi dung 
Dn vi 

tInh 
Thuc hiên näm 

2020 

Näm 2021 
Dir toán näm 

2022 
Du'toan 

U'ó'c thuc 
hiçn 

A B 1 2 3 4 5 
I Qu5 Iu'o'ng 
1 S6 nguii lam viêc ducic cp có thâm quyn giao 
2 S nguii lam vic thc th 

Qu5 hrcing, phx cp và các khoân dóng gop theo 
luo'ng tinh theo s ngtxOi lam vic thrc t 

II Chi nghip vi chuyên mon 
1 Kinh phi tp hun vn dng vian 

-- 1.1 Chitin an 
a Hun 1uyn viën 

- SO lucing 
- Dinh mirc chi 
-Kinh phi 

b V.n dOng  viên 
- SO li.wng 
- Dinh mt'rc chi 
- Kinh phi 

1.2 Chi tin cong 
a Hu&n luyn vien 

- SO hicing 
• Djnh mirc chi 
- Kinh phi 

b Van dngyiën 
- So lircing 
• Djnh mi.'rc chi 
- Kinh phi 

1.3 Chi tin thue chuyên gia 

- 56 Iuçmg chuyên gia nuOc ngoài 
Djnh mi'rc chi/chuyên gia 
Kinh phi chi tin cong cho chuyên gia 

2 
Kinh phi doàn tp hun, tham dr các giãi thi du 
th thao a niràc ngoài 

2.1 Têndoàn  
S6 lucmg ngrai tham gia 
Kinh phi thrc hin 

2.2 
Kinh phi mua trang thit bi thuang xuyên cho 
VDV, HLV 

3.1 Trangthitbj  
a Hun Iuyn viên 

— - SO lucrng______ 
- Djnh mi.'rc chi 
- Kinh phi 

b Vn dong viên 
- SO hiçrng 
- Dinh mirc chi 
- Kinh phi 

3.2 Trangthi&bj  

4 Cac khoãn chi thixong xuyên khác (1) 

III Các nhim vu không thu'O'ng xuyen_(j) 
Chi tiê't theo tfc-ng nhim vy chi 

Ghi chO: (1) Chi tiët tfrng nOi  dung cOng vic, ca sâ và c.n ci.r tinh toán 

1/1 



S& ngAnh, qun huyn . BM-SNQH12 

C SO TINH CHI S1 NGHIEP BAO YE MO! TRISUNG NAM 2022 
(Ding cho các S, Ngành, Doàn th và Qun, Huyn) 

Noi dung 
Quyet dinh phe 

duyet cua cap co 
tham quyen 

Thoi gian 
thLrc hien 

tir.... den.... 

Tong muc 
- 

kinh phi thro'c 
phe duyçt 

., 
Thtrc hiçn 
nam 2020 

Nam2021 - 
Luy ke so ho 
tn den het 
nam 2021 

Dir toan 
nam 2022 Dir toan 

U'orcthtrc 
hiên 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kinh phi thirc hin nhim vii, dçr an v 
bão v môi trtrông 
Nhim vii, dir an chuyn tip 
- Nhiêm vu/du an  
- Nhiêm vu/du an  

2 Disánmómài(1) - 
-Nhiêmvu/duán 
-Nhiêmvu/duán.... - - 

Kinh phIh trçr xir Ico sr gay ô nhim 
theo quyet d!nh  cua cap co tham quyen 

Dánchuyntip 
-Duán.... 
-Dtxán.... 

2 Diiánm&mci(1) 
-Di.rán.... 
-Duán.... 

III Các hot dng môi trtrô'ng khác (1) 
- Nhiém vu  - 
- Nhiém vu  

Ghi chü: (1) Thuyêt minh chi tiét timg ni dung, ca si và can cr tInh toán 

1/1 



Sir nganh, qun huyn . BM-SNQH13 

C SO TINH CHI CAC HOAT BONG KINH TE NAM 2022 
(Dung cho cac S, Nganh, Doàn th vâ Qun, Huyn) 

Doii vi. Triêu dn 

Noi dung 
• 

Thu'c hien 
nam 2020 

Näm 2021 
Dir toan nam 

2022 Dir toan 
, 

U'octhirc 
hien 

A B 1 2 3 4 
Tong s6 

1 Chi hot dng nghip vii (1) 
a Sir nghip giao thông 

- Clii hoit dç$ng kinh té' du&ng b5 

- Clii hogt d(5ng kinh té' thràng thiy n(51 dia 

- Chi hogt dc5ng kinh te' du'àng st 
- Chi hogt dc5ng kinh té' hang không 

b 
Sir nghip nông nghip, thüy Igi, thüy san, 
lam nghip va phát trin nông thôn 
- Chi hogt d5ng kinh té' nông nghip 
- Clii hoqt dç$ng kinh té' thiy in 
- Chi hoqt d5ng kinh te' thüy san 
- Chi hogt d5ng kinh te lam nghip 

c Sir nghip tài nguyen 

d Chi báo quãn hang dir trtr quc gia 

Trong do (ghi rö tImg mt hang, dcrn giá,) 

- Mt hang....... 
- Mt hang....... 

d Chi sir nghip kinh t khác 
2 Chi diu tra c0 ban 
3 Chi quy hoch 
4 Trç giá gifr dan ging gc (1) 
5 Chi các hot dng kinh t khác (1) 

Ghi chü: (1) Thuyêt minh chi tiêt nci dung, ca s& và can cr tInh toán. Trung hgp các hot dcng nay có các 

1/1 



Sr ngành, qun huyn . BM-SNQHI 4 

CIII TIET CIII HOAT DQNG KINH TE THEO CHUONG TRjNH/D1J' AN NAM 2022 

(Dàng cho các Sâ, Nganh, Doàn th và Qun, Huyn) 
Dcyn vi: Triêu dn 

Nçi dung 

A . Quyet d!nh  phe 
A duyçt cua cap co 

thm quyn 

.. . Tho'i gian thrc 
. . hiçn tu'.... 
dn.... 

A . Tong mu'c krnh 
. phi duqc phe 
duyt 

- A A A Luy ke so bo 
. A A tn den het 

nãm 2021 

iitrtoan nam 
2022 

A B 1 2 3 4 5 

I Chi hot dng diu tra co' ban 

1 Dr an chuyn tip 

-Dirán.... 

- Du an.... 

2 Duánmôrm&i(1) 

-Diián.... 

- Du an.... 

II Chi hoat dng quy hoch 

I Du an chuyn tip 

- Du an 

- Du an. 

2 Duánmâmi(1) 

- D.r an.... 

- Du an.... 

Các chiroiig trInh/dn an khác 
(1) 

-Duán.... 

-Dizán.... 

Ghi chá: (1) Thuyêt minh chi tiêt trng ni dung, ca sà và can cir tInh. 



So nganh, qun huyn . BM-SNQH15 

CO sO T!NH CHI THIIC HIN CHINH SAd DO! Vfl cAc DO! TUcYNG THUQC LiNIi V1J'C BAO DAM xA HQI NAM 2022 

(Dung cho các S&, Ngânh, Doân th vã Qu, Huyn) 
Dcxn v/: Triu dn 

S TT N I DUNG 
I  

Thi1c hin 
nàm 2020 

Näm 2021 K hoch näm 2022 

S6 dói 
tuqng 

2 

Dy toán 
duc giao 

Urc thuc 
hin 

S dii 
twQrng 

Mirc trQr 
cp/Müc chi 

D toan 

A B 1 3 4 5 6 7 

TONG sO (1+2+3+4+5+6) 

1 
Chi diu trj (chi tiit 16ng d/ tucrng ci 
ih theo quy d/nh cüa pháp 1u2t) 

-Diittwng ............... 
- DM tuvng ............... 

2 
Chi tr cp cOa dM ttrçng (chi tie'! 11mg 
do'i tzmç,ng cy the' theo quy d(nh cia pháp 
ludl) 

- D6i tung ............... 
- D6I tucmg ............... 

3 
Chi các chinh sich, ch di cho dtji 
ttrqng (chi tie'! 11mg chInh sách, ché d15 
cy the' theo quy djnh cCapháp ludi) 

- Chinh shch ...... 
- Chinh sách ...... 

4 Chiphicvydittrçrng 

- Din, nuàc, v sinh môi tnring, vt tu 
chuyén dung, xang d.u... 

- Chi mua sm TSCD, trang thit bi y 
slia cha iOn 
Trong do: 
+Muaôtô 
+ Mai tang phi 

Chi thäm hOi, dOn tip di ttrQrng, than 
nhán ngtrO'i cO cong 

- NOi dung ...... 
- Ni dung ...... - 

6 Chi cho cong vic 

-NOi dung ....... 
- Ni dung ....... 

1/1 



S& ngành, qun huyn . BM-SNQH16 

CO sO TNH CHI HOAT BONG CUA CAC CO QUAN 
QUAN L'' NHA NJIOC, BANG, BOAN THE NAM 2022 

(Dung cho các Sâ, Nganh, Doân th và Quân, Huyn) 

Do71 vi. Triéu dn 

STT Noi dung 
Thtrc hiên 
nam 2020 

Näm 2021 

Dir toán nAm - 

Dir toan 
Urc thirc 

hiçn 

A B 1 2 3 4 

I Co'srtInh 

1 Biên ch dixçic giao 

2 Biên ch thi.rc th 

II Tang s6 kinh phi 

1 
Qu5' lixcing, phi cp và các khoãn 
dOng gop theo lu'cing 

a TInh theo biên ch thuc t 

b 

TInh theo biên ch du'cyc cp có thAm 
quyn giao (dii vó'i tru'&ng hcrp biên 
ché' thtc t tha'p hcrn biên ch dtrçic 
ca'p có thm quyn giao) 

2 Chi thung xuyên theo djnh mirc 

3 Chi dtc thu ngoài djnh mrc (1) 

- Nti dung  

- Ni dung  

Ghi chU: (1) Chi tit tt'rng nOi  dung cong viêc, c s va can ci.r tmnh toán 

1/1 



SirngOnh,qun huyn BM-SNQH17 

DV TOAN CIII DAU TIX NGUON NSNN (VON TRONG NIJUC) NAM 2022 
(DOng elm cOc SO, NgOnh, DoOn th vh Qu6n, Huyn) 

Don vi: TriOu don 

TI' Danh niuc dtr an 

- Ma 
dtr 
an 

dau 
tie 

- 
D4a 
- diem 
XD 

Nang 
Itec 
- - thiet ke 

.. Thai 
gian 

KC-HT 

QDdutubanduhoOc 
QD du tie diàu chinh c1 
due giao KH cac nam Ká hoach du tie phOt 

Oien trung han nguon 
NSNN 5 nlm 

ThtrC hin 
nam2020 

NIm 2021 

tfr 
dn 

- - 
LOy kO vOn dl bô 
tn den het nam 

2021 

- 
Dtr kien kO hoach dau tie 

von NSNN nlm 2022 

Ghi 
h' c u 

so u êt 
dinh 

th" 
I 

hOnh 

TMDT 

TOng 
. 

sO (tOt 
cá ca 
nguOn 
vOn) 

Trong 
06: 

NSNN 

K hogch 
hin hlnh 

giao 
--- ------------------ 

Tang 
uS (tAt 
cO cac 
ngu6n 
von) 

dtrc 

Trong 
do: 

NSNN 

SO von kéo 
cac flam Orac 
sang nam hien 

- 
hanh (neu co) 

Gili ngOn 
01/01/2021 

3 1/7/2021 

- 
line th1rc hign nam 

hiçn hanh 

Tc)ng 
uS (tAt 
cO cOc 
ngu6n 
von) 

Trong 
do: 

NSNN 

TiSn 
SO 

Thu -- 
h)i 
cOc 

khoOn 
ii-ng 
Iris-ac 

7'hanh 
loOn 
ne 

XDCB 

Tng uS 
(tAt cO 
dc 

ngun 
von) 

Trong 
do: 

NSNN 

T,ng 
s6 (tAt 
ci câc 
nguOn 
von) 

Trong 
do: 

NSNN 

TiSng uS 
(tAt cl 
cic 

nguAn 
von) 

Trong 
dO: 

NSNN 

T6ng s6 
(tAt cO 

cic 
ngu6n 
von) 

Trong 
do: 

NSNN 

T6n 
° 

Trong dO 

Thanh 
loOn 

XDCB 

Thu hoi 
can 

thrui 
&ng 
lrithc 

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 — 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
TONG sO 

I 

NgOnh, Link vuc/Chirieng 
tnnh  
CHUAN BI DAU TIJ 
DtrOn 

* 

THJ'C lIEN WAN - - 
COc d in hoàn thinh, bàn 
giao, dira vOo sir dung trithc 
ngiy 31/12/2020 

a Dir On quan trgng quác gb 

2 
Dtrin 
DtrOn 

b DwánnhOmA 
I Dtrin 
2 DtrOn 

h DwdnnhOmB 
I 

d 

1 

Dirin 

- Du'dnnhOmC 

DgOn 

* Cic dir in dir kiAn hoin thinh 
nOm 2021 
PhOnboainhathOrn(i) — 

* COc dir in chuybn tiAp hoin 
think sau nlm 2021 
P/iOn foal n/nt diem fl) — - 

* Cic d On Idi/n cOng mth nim 
202! 
1'hdn foal n/nt da)m (1) 

Nginh, Linh vixcfChir*rng 
trInh  



S8o ngnh. BM-SNQHIO 

DITTOAN CHI DAU TIJT6 NGUON VON ODA vA VON VAY ISv DAI THEO PHISONC THI1c cA PHAT 1(1 NGAN SACH TRUNG (/CING 
(KHONG BAO GOM VON NIIOC NGOAI GIAI NGAN THEO CCI CHE TAI CHINH TRONG NIJOC) NAM 2022 

(DOng cho c/c Slo, Ng6nh, Do/n th)) 

ST D hmy no gIn h Op 

Mi 
dg 

d 

Di. 
doono 
XD 

I.00g 

thoot 
k 

'°° 

KC 
lIT 

Nhi 
I 
' p 

Nga 

y 
lo 
hI 
hogp 

djnh 

QD 0/n t, boo, 0/n ho/n QD 0/n to, 01/n 0/nook 
di dooyn Thi tthng Chmh phi gino KH 000 nOon K) hopob d/n to, phil 1,1/n Inong hop oogn//n NSNN S nOon 

q t 
dyob 

TMDT 

T g 

K 

Troop dO 

T g 

(t t 
0/0 

ngn/n 

Troong do Thpo hioo nOn. 2020 K) hopok nOm 2021 dn'on gino 
Gui nin tirol/0112021 I/n 31)7 

ISon thyn hi(n nim 2021 
Dp In/nb h000chd/nlo,phil Iri/oo 

Gil 
n/ni 

Von do, ong Von flO0O ng0oo, 
V/n o/i ing 

noc 
g 

° 
phnt 
ion 

NST 

(1mb 

Vl(t) 

T g 
/S (i/I 

g 

Troop do 

T 
iS (I/I 

' 
g 

Troop do 

T g 
n 

( lot 

) 

Troop dd 

T g 
iS (n) 

- 

Troop do 

T g 
n/S (t//t 

) 

Troop dO 

T°  g 

Tnong dO 91)n oI//I Cong 

VS. 

p 
phil 
IS 

NOT 

(th 

V"l) 

v/ d/i Cong 

V/n 
o 
g 

phil 

NST 

, 

VlI) 

V/Sn d.Si Cong 

v/S. 
,,o  

g 
C 

ph/n 
too 

(Itoh 

" 

V/Sn 0//i Cong 

V/n 

ph/n 
too 

V/n 1/I .og 

v/Sn 

g 
Onto 
phit 
I,, 

"°) 

I g 
T 

NSTW 

Tioh 
b g 

tç 

QnFdL,o. 
CI 

Trong 
d 

NOT 

NSTW TPCP TnongdI 
- 

Trn.ogdó 

T g 

Tro.ogdO 

T g 

Toongdi 

T g 

Trongdi 

T g 

TL'O 
dO 

0 

cOo 

Tg 

Iron 

in5 
0 

NSTW TPCP NSTW TPCP NSTW TPCP 
NOT NOT 

Troop 
do 

oh 

°'° 

A B I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 II 12 /3 14 IS 6 17 IS 19 20 2/ 22 23 -- 24 25 26 27 28 29 30 3I 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45  46 
TONG SO 

I 
Ngiooh, Linh n'yn/Chn'ong 

* 
CiodpinhointhOnh,bin 
gbno,doon vio.Codo.ng Inn/n 
onion 311I212020 

l)p'doq00000.trpogoApqo/cgioo 

- - - 

0 

I l)p6n. 
2 DpSn.... — 

8 BorOn nhO,nA - 
I Dpin... -- - - 
2 Dloin, - 

O BorOn nhOon 14 
I flpion.. — -- -- 

o BoOn ,ohOoonC - - 
I Do/n... - 

C/c don in do hi/n hobo thinh 
.0,02021 - - — -- 

-- - - 

COo Op in ol on ti/p ho/n 
Oh/oh non ,oim 2021 
PhOnloqnhcd/600(/) 

- 

-- 

* CindpiokhOlc8ngnoloinim 
2021 

Phonlo,o, ,tho Olin (I) -- - -- - 

Ngbnh Link v1oc/Ch0000ng 
tomb..... 

Ph/n Ioni nhoo to-So 

Gh c/n: 
(I) Ph/n v/n 4/c /ong I/ph/n v/n cOng nm/c 66 hon 6/n V/IL N000 d/ng 
(2/s/v/n nnloc ngo/i (I/nh h)ng ngon 1/, gIn r6 66no thon don Ii ngooi In)), qoy d/i ro VI(t Noon d/ng loon qov dpth Iii I/i/p 4/nh. Imlong hop 1I/p dinh klSng qoy 0/i noolg Vi4I Noon d/ng qoy d// Ihco / p/hon di/oon k/k/SI Fl6/p honh. 
Ph/n /n In) c/in) hooch, thoc hOn v/gI/ ng/o hang oSlo 90V 4/I thoo VOl Noon d/ng 110110/n 161/ di/m than/I loin. 
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Só ngành BM-SNQHI9 

D1J TOAN CHI DAU Tif Tf NGUON VON ODA VA VON VAY Ut DAI THEO PHUNG THIIC CAP PHAT (GIAI NGAN THEO C CHE TAL CHtNH TRONG NUOC) NAM 2022 

A 

Danh mac cong 
trInh, dir an 

Dta diOm 
XD 

Nang tyc 
thik k 

Thbi gian 
KC-HT 

QD du tir ban du hoác QD du tir diu chinh dã dirqc Thu tuó'ng 

Chinh phü giao KH các n8m K hoach du tu phat trin trung han ngun NSNN 5 nSm Thuc hin nàm (nãm trufrc) 

s quyt 
dinh 

TMDT 

Tong 
(tat cã COC 

nguôn van) 

Trongdo: 

Tng S 

(tat cO cOc 
ngun vn) 

Trongdo: 

Tong so 
(tat cã cOc 
ngun van) 

Trongdo: 
- Vn trong nu*c 

Vin nuOc 
ngoOi 

Vn trong nufrc 

Vn nuuc 
ngoii 

Vn trong nuirc 

v.n nuuc 
ngoài 

- 

Ttng s 

Trong do: 

Tang s 

Trong do 

TOng s 

Trong dO: 

NSTW 
NSDI' V 

các nguon 
vn khác 

NSTW 
NSDP Va 
các nguon 
vn khOc 

NSTW 

NSDP vã 
cOc ngun 

vn khác 

-- B 1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - 17 18 19 
TONG sO 

1 
Chuong trinli muc 

tiOu  

* 

— a 

I 

COc do On hoiin 

thành, bOo giao, dua 

vOn sudyng trufrc 
ngOy 31/12/nOm 

(nOm hiên hAnh) 

DwdnnhómA 
DtrOn  

b DudnnhomB - 
I Dran.... 

c 1)ordnnhdmC 
I DrOn..... 

* 
COc dir an dir kin 

hoOn thinh nOm 

(nOm k hoach) - - -- -- 
P/sOn foal n/nt 0/en; 
(1) 

-- 

- -- 

* 

COc do On chuyCn 

tiOp hoOn thOnh sau 

nOm.... (nOm k 

hoach) - 

- 

... 
PhOn foal n/si, 0/Cm 
(1) -- 

. - 

-4 

COc do On khOi cong 

mOi nOm... (nOm k 

hoach) 
I'hOn foal nhs 0/Cm 
(I) -- 

11 

-- 

Dir On......... 

!hn loai ohu trOn - -- 
Chirong trinh 

PhOn Ioai ohu trOn 
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'IT 
Danh Inuc cong 

trinh, the an 

DIa diOm 
XD 

NOng tue 
thit k 

Thô'i gian 
KC-HT 

QD du to ban du ho5c QD du tie diu chinh da dirge Thu tuó'ng 

Chinh phü giao KR nc nàm K hoach du to' phát triên trung han nguãn NSNN 5 n5m Thuc hiên nãm (nàm trufrc) 

a a So quyet 
dinh 

TMDT 

a a Tong sn 
(tt Ca dC 

ngun van) 

Trongdo: 

T&ig SO 

(tt cO CC 

ngun vn) 

rrongdo: 

TOng S 

(tat cO cOn 
ngun van) 

Trongdo: 

Vn trong nu&c 

Vn nlr&c 
ngoOi 

Vin trong nuO'c 

Vn nu*c 
ngoài 

Vn trong nirfrc 

Vn nu'&c 
ngoOi a 

Tang sn 

Trong do: 

Tng s 

Trnng do 

a 
Tong so 

Trong do: 

NSTW 

NSDPvã 

các ngun 

vn kbOc 

NSTW 

NSDP va 

cOc ngun 

vn kbOc 

NSTW 
NSDPvà 

cOc ngun 

vn khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

IV 

COc chro'ng trinh, 

dy On khOc giOi 

ng6n then ciech tOi 

chInh Smog niroc 

(nu có phit sinh 

trong nOm (nOm 

k hoach)) 

Phdn toai nhtr trOn 
- 

Ghi chii 

(*) Bao gm s8 vn du ttx can ntm tnrOc kéo dOi sang (nu cO) 
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Sr ngãnh. BM-SNQH2O 

KE HOCH GIA! NGAN VON VAY NAM 2021 CUA CAC D1Y AN ODA vA VAY ifu BA! 
T1! NGUON CHINH PHU VAY yE CHO VAY LIJ 

STT Chtrorng trInh, d an 
Thôri gian thurc 
hin theo Hiêp 
dlnh da k kêt 

Tong s vnvay 
theo Hip d!nh 

dã ky ket 

Tng s vn 
vay Iai 

K hoch giãi ngãn von vay nãm 2021 

Kê hoch giái ngn 
von vay näm 2022 Dir toán giao 

nãm 2021 (1) 
7 tháng dãu 

näm 2021 
Ucvc thic hiên 
cã näm 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOng so 

Chuong trInh/Dir an  1 
2 Chucing trinh!Du an  
3 Chucmg trinh!Dir an  

i chu: (1) Jheo dan/i mic chitong (rink, dt an iCe ngudn Chink phi vay ye cho vay lqi B5 Thi chinh giao Iqi Quyel d/nh so 2231/QD-BTC ngày 23/11/2018 



Sir, nginh, qun huyn BM-SNQH21 

DV KIEN NHU CAU VA NGUON THVC HIN cAi CACH TIEN LIThING NAM 2021 

Don v/. Trieu dáng 

STT Ni dung Kinh phi 

1 2 3 
A NHU CAU vA NGUON THUC HIN CCTL NAM 2021 
I NGUON THI.JC lIEN cAi CACH lIEN LUNG NAM 2021 

70% tang thu NSDP (không ka thu tin sCr dung dat, x sa klan thiat; khong ka tang thu cic khoin sau: thu tian thuê dat mt 

ian ducic nhi du to ing trudc da bal thuing, gui phdng mt bang vi thu tr xCr 1 tii sin Cong tal co quan, t chirc, don vl 
&rçsc co quan cO tham quyn quyat djnh sur dung da chi dau to theo quy djnh; thu tian bio v vi phit trian dat tr6ng IOa; phi 

tham quan cic khu di tich, di sin tha gudi; phi sCr dung  cOng trinh kat can ha tang, cOng trinh dich vu, tien ich cOng cong 

trong khu virC cCsa khau, phi bio ye mdi trudng dii vOl khai thic khoing sin; thu tO qu9 dat cOng ich, thu hoa lcd, cOng sin 

tai xa vi thu tian cho thuê, cho thuê mua, bin nhi thuOc sO h0u nhi nuOc) thuc hin 2020 so dtx toán giao nàrn 2020 

2 

50% gum thu NSDP (khong kê thu tiên sO dung dat, xO s6 klan thlat; khOng kê tang thu các khoin sau: thu tiên thuê dat mOt 

tan dirçic nhi dau to Ong truOc da ba thuOng, gui phong mit b&ng vi thu tO xcr l' til sin cOng tal co quan, to chOc, don vi 

duclC Co quan có tham quyan quyat djnh sO dung da clii dan to theo quy dlnh; thu tian bio vi vi phit trian dat trang lOa; phi 

tham quan CiC khu di tiCh, di sin tha gidu; phi sO dung cOng trinh kat can ha tAng, cOng trinh djch vu, tin iCh cOng cong 

trong khu vuc CCra khAu, phi bio vi mOi trirOng d61 vOl khai thic khoing sin; thu tO qu7 dAt cong iCh, thu hoa lcd, cOng sin 

toi xa vi thu tiAn cho thuê, cho thuê mua, bàn nhà thuOC sO hOu nhi nuOC) thuC hin 2020 so duz tom giao nam 2020 
50% tang thu NSDP (khOng kA thu tiAn sO dung  dAt, x6 sA klan thiAt; thu tiAn thuê dat mt ian ducsC nhi dAu to Ong truOc dA 

b6u thudng, gui phOng mat bang vi thu tO xcr 1' til sin cong tal CO quan, tO ChOC, don vj dOC Co quan cO thâm quyAn quyAt 

dnh sO dung da thu dAu to theo quy djnh; thu tiAn bio vi vi phát triAn dat trAng lOa; phi tham quan CiC khu di tiCh, di sin tha 

giol; phi sO dung cOng trinh kAt Cin hg tang, cOng trinh diCh vu, tin iCh Cong cOng trong khu virC cOa khAu, phi bio vi mdi 

trudng dM vOl khai thic khoing sin; thu tO qu9 dat cOng iCh, thu hoa lcd, cOng sin tal xa vi thu tiAn cho thud, Cho thud mua, 

bàn nhi thuOc  sO hOu nhi nuOc) dr tom 2021 so do tom 2020 giao 
50% tang thu NSDP (khong kd thu tiAn sO dung dat, xO so klan thiAt; thu tiAn thud dAt mOt ian duqc nhi dau to Ong truOC dd 

bi thoOng, gui phOng mt bang vi thu tO xO 1' tat sin cong tal Co quan, tA chOC, don vi dirC CO quan có thAm quyAn quyAt 

dnh sO dung dê Ciii dau to theo quy djnh; thu tiAn bio vi vi phit triAn oat trAng lOa; phi tham quan CiC khu di tiCh, di sin tha 

giOi; phi sO dung COng trinh kat Ciu ha tang, cong trinh djCh vu, tin iCh COng cOng trong khu vrC cOa khAu, phi bio vi mOi 

truOng dAl vOl khai thic khoing sin; thu tO qu dat COng iCh, thu hoa Ii, cOng sin tai  xa vi thu tiAn Cho thud, Cho thuê mua, 

bin nhi thuOc  sO hOu nhi nude) dr tom 2020 so dtr tom 2019 giao 
50% tang thu NSDP (khong kê thu tian sO dung  dat, xO sA klan thit) di,r tom 2019 so dci tom 2018 Thu toOng Chinh phu 
giao 

6 
50% tang thu NSDP (khOng kd thu tian sO dung  dat, xO sA klan thlat) du tom 2018 so dci tom 2017 Thu toOng Chinh phu 
giao 

7 S6 tuat klim 10% Chi thodng xuydn dci tom nam 2017 

8 
So tlat kim 10% chi thudng xuydn dci  tom tang them nam 2021 so vOl nam 2017 theo Quyat dlnh  giao dci tom nam 2020 
COa cap có thAm quyan 

9 S6 thu duçsc huy dOng tO ngu6n dA lal don vi nam 2021: 
a Ngu6n huy dOng tO cic don vi tcr dim bio (1): 

+ Flc phi 
+Viin phi 
+ Ngu6n thu khic 

b Ngu6n huy dOng tO cic don vj chua tcr dim bio chi thiidng xuydn: 
+ Hc phi 

+ Vin phi 
+ Ngu6n thu khic 

8 
Ngu6n tiat kum chi gan vOl thcic hin cic gui phip sap xap t6 chOc bO miy, tinh gun biên chA, dOl mdi hoat dOng don vj su,x 
nghiip cong lip theo Nghi quyat sO 18, 19 nam 2021 
+ TO viic tinh gun bidn cha, tA chCrc iai bO miy 
+ TO viic sit nhip cic dau mAl, co quan, don vi 
+ TO viic thay 061 co cha tcr chU ccua don vi sd nghiip 
+ TO viic sit nhip cic xa khong dO d16u kin thu chum 

9 Ngu6n thcrc hin cii cich tiAn krong nirn 2020 chira sO dung hat chuy6n sang 2021 
10 Ngu6n ngin sich cap Thinh ph6 b6 sung cd muc tidu giao du tom nam 2021 dd thcrc hin CCTL (ndu Cd) 
II TONG NHU CAU cAi CAd TIEN LU'GNG NAM 2021 

1 
Tang nhu cAu kinh phi ting them d thyc hin cii cich tian lirong theo Nghj dnh sA 47/20171N0-CP vi Ngh djnh sA 
76/2017/ND-CP tinh dü 12 thing 

2 
TAng nhu can kinh phi tAng them da thc hin cii rich tian IuYng theo Ngh djnh sA 72/2018/ND-CP vi Ngh djnh sA 
88/2018/N-CP, tInh dü 12 thing 
TAng nhu cau kinh phi tAng them dA thic hin cii cich dan hrolig theo Ngh dnh so 38I2019INI-CP vi Nghj dnh so 
44/20191N0-CP, tinh dU 12 thing 

- Qu9 tian krong, phu cAp tang them 061 vOl cm bO cong chOc khu vcic hinh chinh, sr nghiip 
Trong do: nhu cdu tang them di vOl các don vi st nghip i -  dam bOo 

- Qu5i bong, phu cAp tang them 061 vOl cm bO chuydn Inch và cOng chdc cip xi 
- Hoat ddng phi tang them 06i v&l dai bidu hQi dOng nhin din cic cAp 
- Qu9 trçs cAp tang them 061 vdi cm hO xa nghi viic huOng trçc cAp hang thing theo ND ./2019/ND-CP 
- Kinh phi tang them thu,rc hin chê dO d61 vOl cm bO khOng chuyen trách cap xi, thdn vitO din phO 

- Kinh phi tang them da thrc him phu cAp Inch nhim 061 vOl cAp u' vidn cic cAp theo QD sA 169-QD/TW ngiy 24/6/2008 

- Kinh phi tang them thcrc him cha dO hAl dudng phuc vu hoat dOng cAp u' thuOc cAp tinh theo Quy dlnh 09-QD/VPTW ngiy 
22/9/2017 

4 Nhu cAu thc hin mOt sA Ioai ph cAp, tr cAp theo quy djnh: 

- 
Kinh phi tang, gum do diAu chinh dia bin vUng KTXH DBKK nam 2017 theo Quyet dnh sO 131/QD-TTg vi Quyet dinh sO 
582/QD-TTg cUa Thu tuOng Chinh phO tinh dO 12 thing 



STT Ni dung Kinh phi 

1 2 3 

- Nhu cu kinh phi thtxc hien chinh slch tinh gihn blén ch nãm 2020 theo ND s 108/2014/ND-CP ngly 20/11/2014 

- Nhu cAu kinh phi thtxc hin chinh sách nghi hiju truàc tui nlrn 2020 theo ND s 26/2014/ND-CP nghy 09/3/20 15 

- Kinh phi giam do diu chinh danh sách huyn ngheo theo Quy& dinh s6 275/QD-TTg ngly 07/3/2018 cOa ThU tuóng Chinh 
phit (quy dinh tai diem b khohn 2 Cong yIn so 10441BNV-TL ngIy 11/3/2019 cUa BO NOi vu) 
Kinh phi thu hut 
Kinh phi ttu dOi 

- Kinh phi giam do diu chinh s6 luqng, mOe khoIn d6i vOl nguOi hoat deng  khOng chuyên trách 0 cap xl thea Nghi dlnh s6 
34/2019/ND-CP cUa Chinh phU 

III CHENH LCH NHU CAU vA NGUON THI.rC H1N CA! CACH TIEN LUONG NAM 2021 
I PhAn thiu ngu6n ngan slch TP h trcs 
2 Ngu6n thuc hin cli cich tin luong con du 

B 
NHU CAU KINH PHI THVC HIN CAC CHiNH SAd AN SINH XA HO! TANG THEM SO VI SO BO TRI 
CAN DO! NSBP NAM 2021 

C 1 
• 

NGUON NSDP DAM BAO TU NGUON CCTL CON mi THVC H!N NGHI QUVET sO 42/NQ-CP NGAY 
09/4/2020 CUA CHI NH PHU SAU KHI BA SIY DVNG  50% NGUON DIX PHONG NSBP 

C 2 
• 

NGUON NSDP DAM BAO TU NGUON CCTL CON DU THVC HIN NGHI QUYET sO 68/NQ-CP NGAY 
01/7/2021 CUA CHI NH PHU SAU KHI BA SU DVNG  50% NGUON DV PHONG NSDP 

D 
NGUON K!NH PH! THV'C HIEN CCTL NAM 2020 CON Dli SAU 1(1!! DAM BAO CAC CHINH SACH AN SINH 
XA HO! VA CAC CH!NH SACH THEO NGHI QUVET sO 42/NQ-CP NGAY 09/4/2020 CUA CH!NH PHU (111.2) 
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Sit ngành, qun huyn
44

BM-SNQH22.1 

BAO CÁO QU' LI(ONG, PHU CAp, TR CAP THEO SO LIEU QUYET TOAN NAN! 2019 

STT NQI DUNG 

BIEN CHE 
DUC CAP 
CO THAM 

QUYEN 
GIAO 

HOC PHE 
DUYT 

NAM 2019 

TONG 
DO! 

TI8NG 
CO MT 

DEN 
01/7/2019 

QU TIEN LLONG, PHJ CAP, TR CAP NAM 2019 H SO LIJONG, PHU 
CAP BINH QUAN 

TONG 
CONG 

MC 
LUONG 
THEO 

NGACH, 
BAC, 

CHU'C 
VJ 

TONG 
CAC 

KEOAN 
PHI) 
cAr, 
TRQ 

CAP (1) 

Trong do CAC 
KHOAN 
DONG 
GOP, 

BHX}1, 
BHYT, 

KPCD,BHT 
N (2) 

H sO 
LIfONG, 
NGCH, 

BAC 
BINH 
QUAN 

- A H S !1IV 
APB1TH 

PHI) 
CAP 
KilU 
VI)'C 

PHI) 
CAP 

CH(J'C 
VI) 

PHI) 
CAP TN 
VUT 

KHUNG 

PHI) 
CAP 

U'U DAI 
NGANH 

PHI) 
CAP 
THU 
HUT 

PHI) 
CAP 

CONG 
TAC 
LAU 
NAM 

PHI) 
CAP 

CONG 

PHI) 
CAP 

CO,NG 
TAC 

DANG 

PHI) 
CAP 

THAM 
NIEN 
NGHE 

PHI) 

CA! 
KUAC 

2 
- 

3 4 5=6+7+18 6 7=8 ++17 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 18 I96/4lI2/5l,39 
*1.49)12) 

20714112/5139*I4 
9)12) 

TONG CONG (1+11+111+IV+V+VI) 
I KHU VI,J'C HCSN, DANG, DOAN THE 

Tron do: 
I Strnghiêpgiaod9c-daotao - 

-Giáoduc:
- TrongdO,danv/htdOmbdo(3) - - - - 

-Dàotao 
Trong dO, dan v tat dam bOo (3) 

2 Si,r nhip y t 
Trong dO, don vi iat dam báo (3) 

3 

- 4 
5 
6 

Sij nghip khoa hoc-cong ngh 
Snghip yIn hoá thông tin 
-S nghigp phátthanhyn hinh 
Sr nghiep th duc - th thao - - 

7 Sr nghip dIm blo xl hi 
8 Ho9t dng kinh t - 
9 Six nghipmoi truIng 
10 Quin I' nhà nix/Ic, dIng, doàn th 

-QuOnljNN 
- Dáng, doàn tIic 

II CANBQ,CONGCH(J'CXA - 

NGU'1 bAT DQNG KHONG CHUYEN 
TRACH CAP xA, THON, TO DAN PHO 

iv HOAT BONG PHI DAI rnEU HDND CAC 
CAP - 
-- CiJp 1/nh 
+Cdp huyin 
+á'pxd - - - -. - 

V PHI) CAP TRACH NHIEM CAP Uv - 

+ U,$)viencO'ptin/i -- 

+ U viln cá'p huyn - 
+Ls)viincJpxd - - - - 

vi CANBQXANGHiV1C -- - - 

+ Bit/nt, chO tic/a. - 
+PhOBT,p/ioCT,lTDángiiy, UyvzOn, 
TK 

- 

+ Các c/iac dan/i cOn lai - 
-- vii  CACDOITLrçNGKHAC  -- 

Gui chO: 
(1) C/il tin/i các khoOnph9 cdp do Trung Wang quy ti/nh, k/iOng k) thin lu-ong lam vi)c vào ban dim, lam thOrn gloc phy Cd 1/leo mic /iege! 

(2) lvIak dong BHXH là 17,5%, BHYT là 3%, BHTN là 1%, Ki'C'D là 2%. 
(3,) Bao gôm cOc don vj tr bOo dam c/il t/zu'&ng xuyOn và c/il ddu 1u dan vi tt bOo dam c/il t/nthng xuyên. 



S& nganh, quãn huyên. BM-SNQH22.2 
45 

BAO CÁO QU LUNG, PHV cAp, TRq CAP THIJC HI€N  NAM 2020 

STT NO! DUNG 

BIEN CHE 
D1J8C CAP 
cO THAM 
Q'EN 

HOACPHE 

NAM 2020 

TONG SO 
DOI 

TIIqNG 

0117/2020 

QU' TIEN LUNG, PHIJ cAp, TRO CAP NAM 2020 HESO LUNG,PHV 

,OGG  

1 
LLfONG 

NGACH, 

CHUC 
v 

TONG 
cAc 

KHOAN 

TRQ 
cAP(1) 

Tron;do 
CAC 

KHOAN 
BONG 

KPCD, 
BHTN 

(2) 

LUONG 
NGCH, 

UAN 

H SO 
P11L CAP 

V1C VI) 

PHV 

TI 

VU'T 
KHUNG 

NGANLI H(JT 

PHV 

CONG 

LAU 
NAM 

CONG 
v 

H 

BANG 

PH 

THAM 

NGHE 
KNAC 

1 2 3 4 56+7+18 6 7=8 -I-...+17 8 9 10 II 12 13 14 5 16 17 18 I96/4/I21I,49 2O7/4iI2/I49 

TONG CONG (I+II+III+IV+V+VI) 
I KHU VUC HCSN, DANG, DOAN THE 

Trong do: - - 
1 SIr nghip giáo dc - dào tao 

- 
- Giáo dc: - - 

-- 

Trong dO, dan vi tu dOn, baa (3,) 
-- 

-Dáotao 
- 

TrongdO, dun vi lu-dam bOo (3) - 
2 Strnghipytl -- - - 

TrongdO,dunvi/u-darnhao(3) - 
 -- ------ 

-------------------- 3 Stxnghipkhoahoc-congngh 
-- 

- 
-- -- 4 Si,rnghipvanhoathOngtin - 

S Sg nghip phál thanh truyen hinh 
6 SIr nghi4, the dc - the thao - 7 S',r nghip dam bão xä hi - - - - -- - 8 Hoat dng kinh t - 9 S8r nghip mbi trirong -- 

10 Quanlnhanu6c,dang,doãnthe - -. - 
-- 

- OuOn /j) NN - - - - 

Ii CAN BO CHUVEN TRACH, CONG CHIC XA 
- 

III CAN BO KHONG CHUYEN TRACH CAP XA, THON 
- - 

IV HOT DQNG PHI DA! BIEU HDND CAC CAP 

- - ..- -- - -- 
+Cdp/zuyen - 

---.- - 

+CdpxO - - - 
-- 

V PHUCAPTRACHNIIIEMCAPUY - - -- - 
-- 

+ U'viêncdpiinh - 
+Ujvie,,cdphuyen - 
±Uj)viencdpxa - - 

-- 

VI CANBOXANGHIVIEC - - 
+ Bi thu. rhO tich. 

— - -- - 

+PhOBT,phOCT, 'J77)OngOy,UyvievTK - - 
+ Các chOv dan/i cOn mi 

VII  CACDOITIXONGKHAC - --  — - -------- 

Gui c/id: 
(I) Chi tInh cOc khoOn phu ccip do Trung uang quy dinh, khong IcC ti)n lu-ang lam vi/c vào ban dCm, lam them giO phii cJp thea mO-c tuyç/t di 

(2) MO-c dOng Bi-IXH là /7,5%, BHYT là 3%, BHTN là 1%, K/'Ct) là 2%. 

(3,) Baa ginz cOc dun vf tie bOo dOn, clii th,thng xuyCn và chi &u 1u dan vi tr bOo dOm ch, thu-Ong xuyCn. 



S ngãnh, qun huyn.
46

BM-SNQH22.3 

BAO CÁO QUS LUNG, PHV CAP, TRV CAP DI KIEN NAM 2021 

Dan vi: Tn/u dn 

STT NOt DUNG 

BIEN 
CHE 

DUC 
CAP CO 
THAM 
QUVEN 
GIAO 
HOAC 
PHE 

DUYT 
NAM 
2021 

TONG SO 
nOi 

T18NG 
CO MAT 

DEN 
01/7/2021 

QUS' TIEN LU5NG, PHV CAP, TRc1 CAP NAM 2021 THEO TIEN LU'ONG 
HE SO LU'NG, PHV 

CAP BINHQUAN 

TONG 
CANG 

M(rC 
LLNG 
THEO 

NGACH, 
BAC, 

CH(fC 
VI) 

TONG 
CAC 

KHOAN 
PHI) 

CAP, 
TRV 

CAP (1) 

Tronirdó 
CAC 

KIIOAN 
BONG 
GOP, 

BHXH, 
BHYT, 
KPCD, 
BHTN 

(2) 

L8X88NG 
NGACH'  

BAC 
BiNH 
QUAN 

HE SO 
PH cAp 

BNH 
UAN 

PHI) 
CAP 
IQIU 
VI)C 

PHI) 
CAP 

CHIIJ'C 
VI) 

CAP 
THAM 
MEN 
vtfcrr 

KHUNG 

PHI) 
CAP 

UUDAI 
NGANH 

PHI) 
CAP 
THU 
HUT 

CAP 
CONG 
TAC 
LAU 
NAM 

PHI) 
CAP 

CONG 
vi,j 

PHIJ 
CAP 

CONG 
TAC 

BANG 

PHI) 
CAP 

THAM 
NIEN 
NGHE 

PH 
CAP 
iaiAc 

1 2 3 4 5=6+7+18 6 7=8 + +17 8 9 10 II 12 13 14 15 6 17 tO I96/4/I2/l49 20=7/4/12/149 

TONG CONG (I+I1+I1I+IV+V+VL) 
I KIIU VIIC HCSN, DANG, DOAN THE 

Trong do: - 
I  Sir nghi(p giao dgc - dão tOo  

-Giáodgc-  -- — 
Trongdo,danvihedOmbáo(3) - — - 
-Dhoto 
Trongdo,danvilwdOrnbao(3) -- 

2 Sir nghi(p Y  80 - 
TrongdO,danvjter1am bOo (3) -- 

3 Sgnghi(pkhoahoc-cOngngb — 
4 Sg nghi(p van hoa thông tin - - 
5 Strnghi(pphatthanhtruyenhinh 
6 Sg nghi(p thO diic - thI lhao - 
7 Sir nghiip dam báo x8 h6i 
8 Hoat dng kinh ti 
9 Sg nghiip môi tnriing 
10 QuOn I nhà nit/ic, dãng, dohn th 

-OuOnljNN 
- BOng, doàn the 

H CAN BQ CHU YEN TRACH, CONG ChIC 
XA 
CAN BO KHONG CHUYEN TRCH CAP 
x4, THON 

iv 
HOAT BONG PHI DAt BIEU HDND CAC 
CAP 

Cdp Iinh - 
±Cdp hay/n 
+Cdpxa -- 

V PHU CAP TRACH NHIEM cAp Uy 
+ Uj viCn cdp tinh 
+Uvi/i,caphuyen — -- — 
+ U/ v//n cOp xã - 

VI CANBOXANGHIVIEC 
+ Bi thu. c/iOt/ch. - -- 
+ P/tO BT ph0 CT, 77'DOng ny, (Jy viên, 
TK 
+ CiSc ch/c dan/i cOn lai 

VII CAC DOt TUONG KHAC 

Gui chO: 
(1) Chi tin/i ciSc khothn phu cJp do Trung irang quy iS/nh, k/tong kC ti)n hrung lam viec vào ban dIm, lam then, già, php cOp thea mzc tuyt dat 

(2) Mik dOng BHXH là 17,5%, BHYT là 3%, BHTN là 1%, KPCD là 2%. 
(3) Baa gain các dan v, tr bOo dam c/ti I/tiding xuyCn và chi dou u don v/lit bOo dam c/ti thithngxuyen. 



Sr ngành, qun huyn . 47 BM-SNQH22.4 

NHU CAU THIIC HIEN TIEN LUONG DEN MU'C LUONG Cd sO 1,49 TRIU BONG NAM 2020 VA D 
KIEN NHU CAU NAM 2021 

Dan vi. triêu don 

STT NO! DUNG 
HIN TOAN 

AM 

THIC 
H!N  
NAM  
2021 

DT 

2021 
XAC 

L.! 

LCHDT 
XAC BJNH 
LA! vA DT 

2021 

TONG NHU CAU KINH PHf TANG THEM 
nE THIC H!N CCTL 

I Nhu cu kinh phi tang them d thic hin 
CCTL dn mfrc hro'ng co s 1,49 tr d/tháng 

1 Nhu cu kinh phi tang them d thrc hin ND 
47/2017/ND-CP dà th.m djnh (12 thang) 

2 Nhu cu kinh phi tang them d thirc hin ND 
72/2018/ND-CP dãthm djnh (12 thang) 

3 Nhu cu kinh phi tang them d thrc hin ND 
38/2019/ND-CP ctà thAm djnh (12 thang) 

I! Nhu cu thirc hin mt s 1oi phi cp, trçr cp 
theo qy dlnh 

1 Kinh phi tang, giãm do diu chinh dja bàn vUng 
KTXH DBKK nàm 2017 theo Quy& djnh s 
13 1/QD-TTg va Quyt djnh s 582/QD-TTg cüa 
Thu tuO'ng ChInh phñ tinh du 12 thang 

2 Kinh phi giãm do diu chinh danh sách huyn 
ngheo theo Quy& djnh s 275/QD-TTg ngày 
07/3/2018 cüa Thu tuóng ChInh phñ (quy djnh ti 
dim b khoãn 2 Cong van s 1 044/BNV-TL ngày 
11/3/2019 cUaBôNôivu) 

3 Kinh phi giám do diu chinh s !ung can b, 
cong chirc cp xã; mrc khoán ph%i cp di vài 
ngisôi hoat dng không chuyên trách cp xã 
theo Nghj dinh s 34/2019/ND-CP cüa Chinh phü 

4 Kinh phi tang/giam theo Nghj djnh 76/2019/ND-
CP 

a Phiccipu'udâi 
b Phy c4'p thu hu't 
5 Kinh phi tang/giàm do diu chinh dja bàn theo 

Quyt djnh 861/QD-TTg và Quyt djnh Quyt 
djnh 433/QD-UBDT (6 thang) 

a Phycá'pu'udâi 
b Phycá'pthuhit 
6 Các loai phi cp, trg cAp khác (chi Tiët)*:  

* Ghi chü: Dja phu'cmg kê khai chi Tit tirng ba1 php cAp, tr9 cAp khác và nhu cAu tuong rng 



So ngãnh, qun huyên . BM-SNQH22 

TONG HQP DIf TOAN THU NGAN SACH NHA NIXOC TU NGUON THU XU L' NHA, DAT 
NAM 2022 VA GIAI DON 2022-2024 

STT 
Ten co quan, to ChUC &rn v, doanh nghip 

il chi triic tiep quan ly, su dung nha, at, ia 
nhà, dat Xii 

Dién tIch 
dat (m2) 

Din tich nhà 
(m2) 

U'Oc thirc hin 
2021 
. 

(trieu dong) 

Kê hoch 2022 và giai do0n 
2022-2924 

(trieu ong) Ghi ChO phuong an xr I tài san 
(Ban, chuyen muc dich,...) 

Ke hoach 
2022 

Giai doan 
2022-2024 

1 2
, 

 3 4 5 6 
— 

8 

TôngsO 

1 
2 

Tencquan/tôchc.... - 
Ten c quanIt chrc.... 

-- 

3 TénCoquan/tôChl(C.... — - 



So ngành, quãn huyên . BM-SNQH24 

TONG HP DI! TOAN CHI NGAN SACH NHA NUOC T1 NGUON THU XIX L' NHA, DAT 
NAM 2022 VA GIAI DOIN 2022-2024 

STT Ten don v và ten dii an du ttr (1) Quyt d!nh phê duyt 
Tn:c 

Thôi gian Kheri 
cong-loan 

LOy kê thuc hin hét 2021 
K hoach 2022 và giai doan 

2022-2024 
Ghi chü 

Tng kinh 
phi 

Trong do: 
nOm 2021 

Ké hoach 
2022 

Giai doan 
2022-2024 

1 2 3 4 5 
- 

6  
Tngsô 

1 Têndcmvi/tôchüc.... - -- -- -- - - 
-TêndttOnddutiz - -- — 
-TêndándOuttt - 

2 Tencciquanitôchüc... - - 
-Têndándutir — 
-TêndwándOuiit -- -- 

-- 

- 

3 - -- 

Ghi chO: (1) Ghi rã ten dan vj cO dt On du tir và ten dtt On dtu lit tl'r ngun tin thu du-ac tzxi 1j tài sOn cOng 



MAU BIEU sO 13 
Chuong 

TONG HP NHU CAU CHI NGAN SACH NHA NIXOC GIAI DOAN 03 NAM 2022-2024 

(DIing cho các do'n vf dy' toán ca'p I báo cáo Ca' quan tài chinh, ca quan ke hoach và du hi cling ca) 

STT NQI DUNG 

NAM 2021 DI)' KIEN NAM 2022 DU' KIEN NAM 2023 

1-'iII 

DIJ 

VI. I[I.CU UO& 

KIEN NAM 2024 

D 
TOAN 

THU'C 
HIN 

TRAN 
CHI 

DU'OC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAu 
CHI 
CUA 

DON VI 

CHENH 
LECH 
TRAN 
CHI - 
NHU 
CAU 

so SANH 
NHUCAU 
NAM 2022 

VOl TH 
NAM 
2021 

TRAN 
CHI 

DU'OC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAU 
CHI 
CUA 

DON V 

CHENH 
LECH 
IRAN 
CHI - 
NHU 
CAU 

TRAN 
CHI 

DU'OC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAU 
CHI 
CUA 
DON 

VI 

CHENH 
LECH 
IRAN 
CHI - 
NHIJ 
CAU 

1 2 3 4 53-4 6=4/2 7 8 9=7-8 10 11 121O-11 
A - TONG NHU CAU CHI NSNN 

I Chi dâu tu' phát triên (1+2+3) 

1 Chidtutucácduán (*) 
ChiqucphOng 
Chi an ninh và trát hr A TXH 

2 

Chi dâu tu và ho tro von cho DN cung 
cAp san phm, djch vi cong Ich; các to 
chrc kinh t; các t chIrc tài chInh; du tu 
vn NN vao DN 

3 Chi dAu ti.r phát trin khác 

II Chi thirè'ng  xuyen* (1+2+...) 

1 Chiqucphông 
2 Chi an ninh và trát tu'ATXH 

B 
CHI TU NGUON THU PHI DIXQC BE LAI 
CHO DON Vi siY DUNG  THEO QUY DINH 

1 Chi sir nghiêp  
2 Chi six nghip..... 

Chi quán 1 hành chInh 1/2 



STT NQI DUNG 

NAM 2021 DIf KIEN NAM 2022 DX KIEN NAM 2023 DU KIEN NAM 2024 

TOAN 

ifOc 
THIJC 
HIEN 

TRAN 
CHI 

DIJOC 
THÔNG 

BAO 

NI-lU 
CAU 
CHI 
CUA 

DON VI 

CHENH 
LECH 
TRAN 
CHI - 

so SANH 
NHUCAU 
NAM 2022 

VOl TH 
NAM 
2021 

TRAN 
CHI 

DUOC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAU 
CHI 
CUA 

DON VI 

CHENH 
LCH 
TRAN 
CHI - 
NHU 

TRAN 
CHI 

D1JOC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAU 
CHI 
CUA 
DON 

vi 

CHENH 
LECH 
TRAN 
CHI-
NHU 
CAU 

1 2 3 4 5=3-4 6=4/2 7 8 9=7-8 10 11 12=10-11 

C 
NHU CAU CIII CON LA!, SAU KHI TR1f oi 
sO CHI TIJ NGUON THU DE LAJ CHO JXN 
VI SU' DUNG (A-B) - 

I Chi du tir phát triên 
1 Chi du tu các du án' 

Chiquó'cphông 
Chi an ninh và trát tu'ATXH 

2 

Chi du tu và h tro vn cho doanh 
nghip cung cp san phm, djch vu cong 
Ich; các t chüc kinh tê; các tO chirc tài 
chInh; du tu vên nhà nithc vào doanh 
nghiêp 

3 Chi du tu phát trin khác 

II Chi thtrô'ng xuyên 
1 Chiqucphông 
2 Chi an ninh và trát tu' A TXH 

Ghi chü: (*) Nhim vii chi phát sinh thuc linh virc chi nào thI th hin ITnh vrc chi do, không cn phái th hin dU cac linh virc chi theo quy dinh. 

ngày tháng nàm 
THU TRIYONG DON VI 

(Kj ten, dóng dáCu) 

2/2 



Ten co' quail, do'n vj MAU BIEU sO 14 
Chirong 

TONG HP NHU CAU CHI DAU TIJ PHAT TRIEN GIAI DON 03 NAM 2022-2024 (1) 

(Dung cho các don vi du' toán cd'p I báo cáo cci quan tài chInh, cci quan k hoqch và ddu tie cing cáp) 

STT NO! DUNG (2) THI)t HI1N 
NAM 2021 

NHU CAU 
NAM 2022 

1iU CAU 
NAM 2023 

NHU CAU 
NAM 2024 

I TRAN CHI NGAN SACII DU'tC THÔNG BAO 
II NHU CAU CHI CUA Co.  QUAN, DO V! 
1 Chi du tu' phát trin co so' 

a Vn thanh toán nç dcng XDCB theo quy djnh nhuiig dn ht k 
hoach nm tnrOc chua b tn dirçvc ngun d thanh toán 

b 
Vn thu hi các khoãn ü'ng tnràc dir toán d dy nhanh tin dO 
cac dr an dang thrc hin theo quy djnh t?i  Diu 37 Nghj d!nh 
so 163/2016/ND-CP cUa ChInh phu 

Vn c1u Pr cho các d%r an chuyn tip, các dir an kh&i Cong mâi 
trong näm hin hanh; tip tuc thc hin trong nm tip theo 

d 
V6n thrc hin các khoán chi du Pr phát trin khác theo quy 
djnh cOa pháp 1ut 

2 Chi du ttr phát trin m&i 

a 

Vn dAu Pr cüa dix an di.rcvc bi trI vn bt du thuc hien 
(kh&i cong mâi) näm hin hành nhi.rng không tnin khai 

duoc và khong dircyc chuyn ngun sang näm sau theo quy 
djnh 

b 
Vn thu hM cac khoãn mg truóc dir toán d khâi cong mài các 
dr an theo quy djnh tai  Diu 37 Nghj dnh st 163/2016/ND-CP 
cüa Chmnh phO 

c Vn du Pr cho các dir an bat dau thi,rc hin trong nàm dir toán 

d 

Dir an du'çc cp có thm quyn xem xét, phê duyt trong 

th?yi gian xen gitra 02 k hoach du tix cong trung han  và 

chac chan duc b tn vn trong k hoach dâu tu cong 

trung han  giai doan sau, có nhu cu triên khai thirc hin 

ngay ttr näm du tiên cüa k hoch trung han  giai  doan  sau 

d 
Nghien c(ru khã thi cho các dij an thrçc trin khai trong k 

hoach trung han sau 

III CHENH LECH TRAN CHI-NHU CAU (I-I!) 

Ghi chi: (1) Bao gm 13 linh vrc quy djnh tai  Lust ngân sách nhà nuOc, nhir: Quc phông, an ninh trot tir và an 

toàn x hOi....; tnrO'ng hcip ca quan, dan vj di.rçc giao dr toán a mt linh virc chi thI chi tng hcnp nhu cau chi theo mu 

biu 18 
(2) S&p xp theo thir ti,r iru tiên

ngày ... tháng ... näm 
THU TRI1NG IKN VI 

(K ten, dóng dcu) 



Ten co' quan, (Io'n vj MAU BIEU SO 15 
Chu'ong 

NHU CAU CHI DAU TI! PHAT TRIEN LiNH V'C GIAI DOJN 03 NAM 2022-2024 (1) 

(Dung cho các dciii vj du' toán cá'p I báo cáo cci quan tài chIn/i, cci quan ke hoach Va ddu tu' cling cá'p) 

Dun vi: Triêu don 

STT NO! DUNG (2) THLJC HIN 
NAM 2021 

NHU CAU 
NAM2022 

NHU CAU 
NAM2023 

NHU CAU 
NAM 2024 

I TRAN CHI NGAN SACH D1fçC THÔNG BAO 

H NHU CAU CHI CUA Co.  QUAN, +XIN v 

1 Chi du tu phát trin co' sO' 

a V,n thanh toán nç d9ng XDCB theo quy djnh nhung dn ht k hoach 
näm truâc chira bô trI thrcyc ngun d thanh toán 

b 
Von thu hM các khoán irng trirOc dr toán d dy nhanh tin dO các di,r 
an dang thrc hin theo quy dIIIh tai Diu 37 Nghj djnh s 
163/2016/ND-CP cOa Chfnh phü 

Vn du tir cho các di,r an chuyn tip, các di,r an khâi cong mOi trong 
näm hin hanh; tip tic thrc hin trong nam tip theo 

d 
V'n thrc hin các khoãn chi du ttx phát trin khác theo quy djnh cOa 
phap 1ut 

2 Chi du tw phát trin mói 

a 
Vn du tii cüa du an dircc b trI vn bt du th.rc hiên (khi 

cong mài) näm hiên hành nhiing không trin khai duçrc và khong 
&rcrc chuyn ngun sang näm sau theo quy djnh 

b 
V6n thu hi cac khoãn rng tnrOc dir toán d khâi cong mdi các di,r an 
theo quy djnh tai Diu 37 Nghi djnh s 163/2016/ND-CP cOa ChInh 
phO 

c Vn du tir cho các dr an bat dâu thirc hin trong nam dr toãn 

d 

Di,r an di.rcxc cp có thm quyn xem xét, phê duyt trong thai 
gian xen giOa 02 k hoach du tu cong trung han  và chic chAn 

duac b trI vn trong k hoach dau tu cong trung han  giai doan 

sau, có nhu cu trin khai thirc hin ngay ti'r näm du tiên cUa kê 

hoach trung han  giai doan sau 

d 
Nghiên cru khã thi cho các dir an duçrc trin khai trong k hoach 

trung han  sau 

III CHENH LECH TRAN CHI-NHU CAU (I-I!) 

Ghi chá: (1) Bao gm 13 ltnh vrc quy djnh t?i  1ut Ngân sách nhà nisdc, nhu: Qu6c phOng, an ninh trt ti,r và an toan xa 

hOi....; truang hçrp cci quan, don vj dirge giao dir toán a mt linh vrc chi thi chi tng hçrp nhu dtu chi theo mu biu 14 

ngãy ... tháng ... nam. 
THU TRUONG DN VI 

(Kj ten, dóng dá'u) 



ien co quan, don vj MAU BIEU sO 16 
Chirong 

TONG HQP NHU CAU CHI THU'NG XUYEN GIA! DOAN 03 NAM 2022-2024 
(Dling cho các don vi dzi' toán cap I báo cáo co' quan tài chInh cling cd'p) 

Don vi: Triêu dn 

STT NQI DUNG (*) 

TH1YC 
HIIN 
NAM 
2021 

NAM DII TOAN 2022 NAM 2023 NAM 2024 

IRAN 

DU'OC 
THÔNG 

BAO 

NHU 
CAU 
CUA 

DON VI 

CHENH 
LECH 
NHU 
CAU - 
TRAN 

Clii 

TRAN 
CFII 

DUQC  
THONG 

BAO 

NHU 
CAU 

UA 
DO N VI 

CHENH 
LECH 

CAU- 
TRAN 

CT-il 

TRAN 

DIJOC 
THONG 

NHU 
cAu 
CUA 

DON V 

CHENH 
LCH 
ru 
CAu- 
TRAN 

CT-il 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8 

TONG NHU CAU 

T.dó: - Chi thu?ing xuyên Co SY 

- Chi thu?ing xuyên mói 
Qu&phông 
T.dó: - Chi thu'&ngxuyen cos& 

- Chi thw&ngxuyên mó'i 
2 An ninh vã trât tis, an toàn xã hôi 

T.dó: - Chi thu'&ng xuyén co' so' 
- Chi thwôi'zg xuyên mái 

3 Giáo dI1C - dào to và dy ngh 
T.dó: - Chi thtr&ngxuyên co'sO' 

- Chi thu'O'ng xuyên mó'i 
4  

— 
- 

ngày thang näm. 
THU TRUONG DON V 

(Kj ten, dóng ckiu) 



Ten co quan, don v MAU BIEU SO 17 
Chiro'ng 

CHI TIET NHU CAU CHI THUONG XUYEN GIAL DOAN 03 NAM 2022-2024 
(Dung cho các doi'z vj dr toán cá'p I báo cáo cc' quan tài chInh cling c4p) 

Dan vi: Triêu don 

STT LINII VC >/NQI DUNG CIII 
THI,JC HIN 

NAM 2021 
NHU CAU 
NAM 2022 

Hu CAU 
NAM 2023 

NHU CAu 
NAM 2024 

TONG NHU CAU CIII THIJONG XUYEN 
TRONG DO: - CHI THUONG XUYEN CO SO 

- CHI THUONG XUYEN MOI 

1 Qucphong 
a Chi thu&ng xuyên co s& 

(1)  Dir toánldu kin b trI 
(2)  Các diu chinh chi tiêu ca sâ 

- Thay dii k$ thut (chi tit theo tfrng d xuât ciii th) 
- Thrc hin ct giãm dr toán dé dam bão mi1c tiêu can di 
NSNN theo quyt djnh cüa ca quan có thm quyn 

b Chi thtrôrng xuyên mó'i (2)  

(1)  
Kinh phi d thirc hin các nhim vu, hot dng, ch d, 
chinh sách dâ ban hành tnràc day nhung dn giai doan  k 
hoch nay mcii b trI duçic ngun d trin khai 

(2)  
Kinh phi duy trI thi.rc hiên các nhiêm vii, hot dng mâi 
ducic b sung & nãm hin hành, tip tuc  thrc hin näm dir 
toán và các näm tip theo 

(3)  
Kinh phi tang them khi tang quy mô biên ché cüa ca quan, 
don vj theo quyt djnh cüa co quan nhà ni.rOc có thm 
quyên 

(4)  
Kinh phi duy tu bão dirOng may moe, trang thit bj dê vn 
hành các dirr an du Vs mâi hoàn thành, dim vao s& diing 
trong näm dir toán 

(5\ ' 

Kinh phi cho các nhiêm vu, hot dng, ch d, chInh sách 
bt du thrc hin trong näm dr toán, bao gm cá kinh phi 
sr nghip di rng cho các dir an m&i sir ding vtn ngoài 
niràc 

" ' 
Kinh phi thrc hin cãi cách mirc tin lirang co s& theo 
quy& djnh cüa cp CO thrn quyn 

2 An ninh và trt t11, an toàn xã hi 
a Chi thu*ng xuyên co so 

(1)  Dir toánldir kin b trI 
(2)  Các diu chinh chi tiêu co sO 

- Thay dè,i k thut (chi tit theo t1rng dê xut ci th) 
- Thirc hin ct giám dir toán d dam bão m1ic tiêu can di 
NSNN theo quyt djnh cOa co quan cO thâm quyn 

b CM thuô'ng xuyên mó'i (2)  

(1) 
Kinh phi d thrc hin các nhim v1j, hot dng, ch d, 
chinh sách dã ban hành truOc day nhung dn giai don k 
hoch nay mOi b trI dirçie ngun d triên khai 

1/2 



STT 
- 

LINH VIXC IrQI DUNG CIII 
THJJC H1N 

NAM 2021 
NHU CAU 
NAM 2022 

NHU CAU 
NAM 2023 

NHU CAU 
NAM 2024 

(2)  
Kinh phi duy trI thirc hin cãc nhim vi, boat dng mOi 
dixqc b sung a nãm hin hânh, tip tVc  thrc hin nàm dir 
toán và các näm tip theo. 

(3)  
Kinh phi tang them khi tang quy mô bien ch cüa Ca quan, 
dan vj theo quyt djnh cüa ca quan nhà nuOc CO thm 
quyên 

(4)  
Kinh phi duy tu báo diiông may moe, trang thit bj d vn 
hành các dr an du tu mâi hoàn thành, du'a vào s& ding 
trong näm dr toán; 

(5\ ' ' 

Kinh phi cho các nhim viii, hoat dng, ch d, chinh sách 
bat du thirc hin trong nãrn dir toán, bao gm cã kinh phi 
sr nghip di Ung cho các dir an mâi si diving vn ngoài 
nhlac 

' ' 
Kinh phi thrc hin cài each mire tin luang cci sâ theo 
quyt djnh cOa cap cO tham quyn. 

3 Sr nghip giáo diic - dào to và dy ngh 

Ghi chá: (1) Bao gm 13 linh vrc quy djnh tai  Iut Ngân sách nhà nithc, nhu: Quc phông, an ninh trt tr và an toàn xã 
hôi....; truiing hop cci quan, dan vj duçic giao dr toán i mit vài 1mb vjrc chi thi 1p theo linh virc chi dO. 

(2) Sap xp theo thu tir uu tiên 
ngày tháng nàm 

THU TRU'aNG DON VI 

('Ky ten, dóng dá'u) 
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Ten co' quan, don v MAU BIEU SO 18 
Chtroiig 

TONG HP MUC  TIEU, NHIEM VIJ CHU YEU VA NIIU cAu CHI MO! GIAI DOiN 03 NAM 2022-2024 
(Dung cho các don v/ dy' toán c I báo cáo co quan tài chInh, co' quan ke' hogch và du tu cling cd'p) 

Dan vi: Tn 

srr LTNH VU'C CHI 
MUC iiEu, NHIM 

' 
VIJ 

CO sa PHAP L{I 
THVC TIEN 

HOAT 
DONG CHU 

' 
YEU 

NGUON 
KINH 

' PHI 

NHU cAu CHI 

TONG 
sO 

TRONG DO CHIA RA 

CHI CO 
sO 

CHI 
Mdl 

DAU 
UI 

PHAT 
TRIEN 

TRONG DO CHI 
THU'ONG 

XUYEN 

TRONG DO 

CHI 
CO SO 

CHI 
MOI 

CHI 
CO SO 

CHI 
Mdl 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8=11+14 9=12+15 10=11+12 II 12 13=14+15 14 15 

I Giãoduc-dàotao 

1 Gião duc tiu hoc Muc tiêu, nhim vi,i I Nghj quy& QH Hoat dng 1 NSNN 

Hot dng 2 

NSNN 

Thu phi 

Miic tiêu, nhim vv 2 Nghj quyët CP Hot dng 1 

Hot dng 2 

2 Dào tto cao dAng Muc tiêu, nhim vi Hot dng 

II Ytê 

1 Y th dir phOng Miic tiêu, nhim vii Hot dng 

ngày tháng näm. 

THU TRU'NG DON V 

(Kj ten, dóng dá'u) 



Ten co' quan, don v MAU BIEU sO 19 
Chuo'ng  

DU MEN sO THU, CHI TtJ NGUON THU BUC BE LA! THEO CHE DQ GIAI BOJN 03 NAM 2022-2024 

(Dung cho cac dun vj dr loan cd'p I báo cáo cu quan tài chInh, cu quan ke' hooch và ddu 1w cirng cd'p) 

Dcrn v/s Triu dng 

STT NO! DUNG NAM 2021 NAM 2022 
so SANH NAM 
2022 vOi THUt 
HIN NAM 2021 

NAM 2023 NAM 2024 

A B 1 2 3=2/1 4 5 

A Các khoän phi 

I Tong so thu phi 
1 PhIA 
2 PhIB 

Chi tu' ngun thu phi duqc d 
Ii 

1 Chi si nghip 
2 Chi sr nghip 
3 Chi quãn 1 hành chinh 

Ill S phi nip NSNN (I - H) 

B Thu, chi s' nghip, djch vii 

I Tongsothu 

T& các hot dng cung cp djch 
vi,i cong do Nhà nuâc dnh giá 

2 
Tur các hot dng djch vy khác 
theo quy djnh cUa pháp 1ut 

I! 
Chi tir ngun thu sir nghip, 

dIchvi 
1 Chi sr nghip 
2 Chi stir nghip 

ngOy tháng näm 

THU TRUNG DON VI 
(Kj ten, dóng dO'u) 



UBND Qun (huyn):  BMQH 

BIEU TONG HQP NHU CAu BO SUNG CO MVC TIEU TU NGAN SACH THANH PHO CHO NGAN SACH QHXP 

STT NOI DUNG 

Näm 2021 
Nhu cau 
kinh phi 

2022 

Nhu cau 
kinh phi 

2023 

Nhu cau 
kinh phi 

2024 

Ghi 
chu Du toãn UTH 

T Ic TH 
so v&i Dii 

toán 
A B 1 2 3=2/1 4 5 6 7 

Tong s 
I Bô sung chInh sách ch do mOi tAng them 
- Kinh phi d.c thu cong tác Dâng 

- Kinh phi dy ngh lao dng nông thôn (chuyn nhim vii CTMT 
v qu.n, huyn, TX) 

- 
Trçir cp 1 !n d6i vai ngithi có thành tich tham gia kháng chin 
ducc tng bang khen (Quy& djnh 24/2016/QD-TTg ngày 
14/6/20 16) 

- Cp bO h9c phi theo Nghj djnh 86/2015/ND - CP cci sâ giáo dic 
ngh nghip Va gião diic di h9c ngoài cOng l.p 

- Kinh phi M trcY BHXH tçr nguyen theo Lu.t BHXH 

- Kinh phi mua the BHYT cho ngix?ii tfr dO 80 tuM tr1 len dang 
huOng tr cp tut hang tháng theo Lu.t BHXH 

- 
Kinh phi h trq, mua the BHYT, khám cha bnh cho nguOi dan 
nm trong vung ãnh hirOng môi trithng ccia khu xO l rác thai t.p 
trung cOa Thàrih pM 

- 

Kinh phi M trçl theo Nghj quyt s 04/NQ-HDND ngày 
08/7/20 19 quy djnh mOt  s chInh sách dc thu M trq các di 
tu?ng thuQc hO gia dinh thông cO kM nng thoát ngheo và hO gia 
dinh sau khi thoát ngheo 6n djnh cuOc  sng cUa thành pM Ha 
NOi. 

- 
Kinh phi M trçl tang them cho UBMTTQ cp xa và Ban cong tác 
mat trOn  thu dan cu (Nghj quyt s 07/201 8/NQ-HDND ngày 
05/7/20 18) 

- Kinh phi thtrc hin D an Sa hçc duong 

- Kinh phi dy ngh pM thông cho h9c sinh các truOng cOng l.p 
truc thuôc Sà GD&DT 

- Kinh phi hot dOng cOa DOi  Tr.t tr xây drng do thj 
- Kinh phi hot dQng cOa Trung tam phát trin qu' dAt 

- 
Kinh phi qua Tat, qua 27/7 vã qua 2.9 cho các dAi ttrçrng chirih 
sàch 

II Chuoiig trInh muc tiêu quc gia vA thAnh pM 
a VndAutir 
I Chwrng trinh Giàm ngheo ben vng 
2 Chuong trinh xây drng nông thôn mài 

b Vn si nghip 

HI Bô sung mic tiêu khAc (Dc thu tüng dja phuong) 
a B sung chi dAu tu xây drng ca bàn 

b BO sung chi thuOng xuyên 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103

		Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội - ĐT: 02438253536 - 0789111111 - Email: vanthu@hanoi.gov.vn
	2021-08-12T16:45:18+0700
	UBND Thành phố Hà Nội
	Sở Tài chính<vanthu_sotc@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




