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DỰ  TOÁN  THU  NSNN  TRÊN  ĐỊA  BÀN  NĂM  2023

66%

3%

31%

0%

Dự toán năm 2023 HĐND giao

Thu nội địa 307,6 nghìn tỷ 
đồng

Thu dầu thô 16 nghìn tỷ đồng

Thu từ hoạt động xuất nhập 
khẩu 145,8 nghìn tỷ đồng

Thu viện trợ 0,3 nghìn tỷ 
đồng

Tổng thu NSNN 

469,682

nghìn tỷ đồng



Cơ cấu thu ngày càng tích cực, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng
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VỀ  DỰ  TOÁN  THU  NSNN  TRÊN  ĐỊA  BÀN  NĂM  2023

Tổng thu
NSNN 

trên địa
bàn

469.682

Tổng thu NSNN  
trên địa bàn

Đơn vị: tỷ đồng

Thu nộiđịa: 
307.575

Tiền SDĐ: 12.845

Tiền XSKT: 4.000



VỀ  DỰ  TOÁN  THU  NSNN  TRÊN  ĐỊA  BÀN  NĂM  2023

Tổng thu  
NSĐP
được  

hưởng  
theo phân

cấp: 
90.297

Thu NSĐP hưởng

100%: 39.140

Thu NSĐP hưởng từ các
khoản thu phân chia: 

51.157

Đơn vị: tỷ đồng



DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Nguyên tắc bố trí và phân bổ dự toán ngân sách

- Đảm bảo chi hoạt động thường xuyên theo đúng 
chính sách, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành. 
- Bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay đến hạn.
- Trích dự phòng ngân sách và nguồn bổ sung quỹ 
dự trữ tài chính phù hợp với tình hình thực tế của 
Thành phố.
- Bố trí chi đầu tư phát triển.



DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

126.343

TỔNG CHI 
NSĐP

CHI
TX

60.127

CHI 
ĐTPT 
46.039

Trong đó:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 12.845 
tỷ đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 4.000 tỷ
đồng

Trong đó:
- Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề: 21.021 tỷ đồng
- Chi khoa học và công nghệ: 961 tỷ đồng



DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Tổng chi
TX  

60.127

NSTP: 
48.620

NSH: 
11.507

Trong đó:
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 6.074 tỷ đồng

14.947 tỷ đồng
Trong đó:
* Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

* Chi khoa học công nghệ: 961 tỷ đồng

Chi thường xuyên: 60.127 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,3% tổng chi cân đối
ngân  sách địa phương

Đơn vị: tỷ đồng



DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề: 21.021 tỷ đồng; bố trí theo
phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, đảm bảo

quỹ tiền lương và kinh phí chi hoạt động của các đơn vị.

chất thải rắn sinh hoạt. 

Chi sự nghiệp môi trường: 4.045 tỷ đồng; bố trí kinh phí xử lý bùn,
vận hành các nhà máy, trạm xử lý nước thải, vận hành Trạm trung chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt, kinh phí thu gom vận chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt. 

Chi khoa học và công nghệ: 961 tỷ đồng; bố trí kinh phí thực hiện các
đề tài, hạng mục dự án.  

Một số nội dung chi Ngân sách Thành phố



DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

- Chi trả nợ lãi : 1.159 tỷ đồng.

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

- Dự phòng ngân sách: 3.400 tỷ đồng.



BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ DỰ KIẾN TÌNH HÌNH VAY, TRẢNỢ

- Bội chi NSĐP: 9.316,1 tỷ đồng.

- Tổng mức vay của NSĐP: 9.934,9 tỷ đồng.

+ Vay để bù đắp bội chi: 9.316,1 tỷ đồng.

+ Vay để trả nợ gốc: 618,8 tỷ đồng



KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2023-2025

• Tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 là
1.489.821 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 4,8%/năm, gồm:

• - Thu nội địa: Dự kiến thu nội địa trên địa bàn giai đoạn
2023-2025 là 994.314 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân
6,65%/năm

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự kiến số thu từ
hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2023-2025 là 449.200 tỷ
đồng, tăng bình quân 4,04%/năm.
Tổng thu cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025
là 309.184 tỷ đồng.
Dự kiến tổng chi NSĐP giai đoạn 2023-2025 là 342.105 tỷ
đồng
• Bội chi NSĐP giai đoạn 2023-2025 là 32.921 tỷ đồng.



Tình hình vay và trả nợ giai đoạn 2023-2025



MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

Một là

• Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý thu, tập trung chỉ đạo 
thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong công tác thu
ngân sách.

Hai là

• Đảm bảo điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, cân đối,
ổn định và tiết kiệm.

Ba là

• Rà soát đánh giá tiến độ thu ngân sách và nhu cầu giải ngân vốn 
đầu tư công nguồn vốn ngân sách Thành phố để phát hành
trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 tạo nguồn vốn cho 
chi đầu tư phát triển.



MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

Bốn là

• Thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn Luật trong tất cả các khâu: lập, 
thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm 
soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Năm là

• Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán được
duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Sáu là

• Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và
chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai,
minh bạch. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công sử dụng
vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết.



Thành phố Hồ Chí Minh 
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển

kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2023


