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Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu của 

thời kỳ ổn định NSNN mới, nên có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến 

lược tài chính đến năm 2025

1. Bối cảnh



Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến 

động khó lường và diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19. Tình hình kinh tế Thành phố đang gặp nhiều khó 

khăn, thách thức.



2. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán năm 2022

2.1-Dự toán chi đầu tư phát triển được xây 
dựng theo quy định của Luật NSNN , Luật 

Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật 

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 
sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở Thành phố Hồ
Chí Minh được thực hiện theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Ban hành quy định phân cấp nguồn

thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn
2022-2025 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm

2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh

2.2-Dự toán được bố trí trên nguyên 

tắc đáp ứng đủ nguồn lực để đảm bảo 

an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa 

bàn, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn 

thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 

hội; với tinh thần triệt để tiết kiệm, 

chống lãng phí ngay từ khâu xác định 

nhiệm vụ 



3. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022

Tổng

thu

NSNN 

trên địa

bàn

386.568

Thu nội địa

259.568

Thu từ dầu thô: 

10.500

Đơn vị: tỷ đồng

Thu từ hoạt

động Xuất

nhập khẩu:

116.500



4. Dự toán thu ngân sách Địa phương

Tổng thu 

NSĐP

89.739

Thu NSĐP được 

hưởng theo phân 

cấp

84.121

Bổ sung CMT từ NSTW

2.909

Đơn vị: tỷ đồng

Thu từ nguồn CCTL 

năm trước chuyển sang

2.709



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

TỔNG

DỰ 

TOÁN 

CHI 

CÂN 

ĐỐI 

NSĐP

99.669

Chi thường 

xuyên

48.663

Chi đầu tư 

phát triển

43.546

Trong đó:

Đơn vị: tỷ đồng



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

170

5.1. Chi đầu tư phát triển: 43.546 tỷ đồng, (Chiếm tỷ trọng 46% tổng chi

cân đối NSĐP), gồm:

- Chi đầu tư phát triển cân đối từ số thu ngân sách địa

phương được hưởng theo phân cấp là 33.616 tỷ đồng.

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn bội chi ngân sách địa

phương theo mức Quốc hội phê duyệt là 9.930 tỷ đồng.



1. Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025, 

do đó, dự toán chi thường xuyên năm 2022 được xác định với nguyên tắc 

ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí chi tiền lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng 

2. Dự toán được bố trí trên nguyên tắc đáp ứng đủ nguồn lực để đảm bảo 

an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn 

thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; với tinh thần triệt để tiết kiệm, 

chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. 

3. Bố trí dự toán chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, bảo đảm đúng chính

sách, đối tượng, chế độ, định mức chi NSNN, trong phạm vi dự toán chi

sách nhà nước, cập nhật đầy đủ các chế độ, chính sách hiện hành theo quy

định của Trung ương và Thành phố

5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

5.2. Chi thường xuyên:



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

Tổng chi 

TX

48.663

NSTP

39.820

NS 

Huyện

8.843
Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 4.321 tỷ đồng

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 10.309 tỷ đồng

- Chi khoa học công nghệ: 1.562 tỷ đồng

5.2. Chi thường xuyên: 48.663 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49 % tổng chi cân đối

ngân sách địa phương, cụ thể:

Đơn vị: tỷ đồng



5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán

- Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề: 14.629 tỷ đồng giảm 14,8% so dự

toán năm 2021. Nếu không tính chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số

03/2018/NQ-HĐND thì chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề là 12.909 tỷ

đồng, tăng 4,67% so với dự toán năm 2021, chiếm tỷ trọng 28,07% trong

tổng chi thường xuyên

- Chi khoa học và công nghệ: 1.562 tỷ đồng, tăng 52,13% so dự toán năm

2021. Nếu không tính chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số

03/2018/NQ-HĐND thì chi khoa học và công nghệ là 1.548 tỷ đồng, tăng

55,01% so dự toán năm 2021, chiếm tỷ trọng 3,37% trong tổng chi thường

xuyên.

5.2. Chi thường xuyên ngân sách



5.3. Chi trả nợ lãi : 1.108 tỷ đồng.

5.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 11 tỷ đồng.

5.5. Dự phòng ngân sách: 3.400 tỷ đồng.

5. Dự toán chi cân đối NSĐP và phương án phân bổ dự toán



6.   Mộtsốđềxuất,  giảipháp

Một là

• Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất 
kinh doanh.

Hai là

• Tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
nhằm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững.

Ba là

• Rà soát đánh giá tình hình thu chi ngân sách, khả năng cân đối 
của Thành phố để phát hành trái phiếu chính quyền địa phương 
tạo nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển.



6.   Mộtsốđềxuất,  giảipháp

Bốn là

• Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự 
toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; 
tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, 
đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm là

• Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ tập trung cho các công
trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả

Sáu là

• Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt
chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho phòng, chống
dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho
những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh,... phát
sinh




