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V/v triển khai xây dựng dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021, kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyÁi thảng 8 năm 2020

KHẨN

Kính gửi:
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Cục trưởng Cục Thuế Thành phố;
- Cục trưởng Cục Hải quanThành phô;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhThành phô;
- Chủ tịch ủ y ban nhân dân các quận - huyện;
- Các chủ chương trình, dự án sử dụng vôn ODA,
vốn vay ưu đãi.

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngàỵ 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kê hoạch tài chính
- ngân sách nhà nước 03 năm;
Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ
Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm;
Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ
Tài chính hướng dân xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kê hoạch
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.
ủ y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:
I/ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỤ NG D ự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2021:
1. Giao Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố:
1.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
năm 2020 và 05 năm giai đoạn 2016 - 2020:
- Căn cứ kết quả ước thu nsân sách nhà nước 7 tháng đầunăm 2020 đế tố
chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ hoạt động
xuất nhập khẩu năm 2020; Phân tích cụ thể từng nguyên nhân ảnh hưcmg đên thu
ngân sách năm 2021; thuận lợi, khó khăn và ảnh hưởng của biên đôi khí hậu,
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thiên tai, dịch bệnh và các nhân tố khác, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động
đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu của các doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh vực.
- Tác động của biến động giá dầu thô, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, gạo
và hàng hóa nông sản khác trên thị trường thế giới, trong nước; tác động của việc
thực hiện các cam kểt hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có các Hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới; các chính sách tiền tệ, tín dụng, thương mại, đâu tư, chính
sách giá, cải cách thủ tục hành chính và các yếu tố khác đến nền kinh tê và kêt quả
thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm. Tính toán cụ thê các yêu tô tăng,
giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu; gia hạn, miên, giảm thuê, phí, lệ
phí và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kêt hội nhập kinh tê
quốc tế.
Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2016-2020 so
với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
1.2. Lập dự toán năm 2021:
Báo cáo dự toán năm 2021 căn cứ số dự kiến giao thu từ hoạt động xuất
nhập khẩu năm 2021 theo Thông báo của Bộ Tài chính, kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội giai đoạn 2021 - 2025; bám sát dự báo khả năng phục hôi kinh tê và đón
các dòng đầu tư mới (trong và ngoài nước); tính toán kỹ các yếu tố tăng, giảm và
dịch chuyển nguồn thu do thay đổi cơ chế, chính sách và thay đôi bât thường do
tác động của đại dịch Covid-19; thực hiện lộ trình cắt giảm thuê đê thực hiện các
cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Hiệp định thương mại EVFTA.
Cục Hải quan Thành phố thực hiện báo cáo thuyết minh và các biểu mẫu
dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo hướng
dẳn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 (mẫu biểu số
04 và 31), Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 (mẫu biểu số
13 và 16) gửi về Sở Tài chính trưó'c ngày 15 tháng 8 năm 2020.
2. Giao Cục trưởng Cục Thuế Thành phố:
1.1.
Đ ánh giả tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
năm 2020 và 05 năm giai đoạn 2016 - 2020:
- Phân tích cụ thể từng nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách năm
2020; thuận lợi, khó khăn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh
và các nhân tố khác, đặc biệt là đại dịch Covid-19 tác động đến hoạt động sản
xuất - kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong từng lĩnh
vực; tình hình, xu hướng phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch; khả năng triển
khai các dự án đầu tư mở rộng, đầu tư mới; các dự án đã hêt thời gian ưu đãi thuê;
sản lượng sản xuất và tiêu thụ, giá bán, lợi nhuận của các sản phâm hàng hóa, dịch
vụ chủ yếu trên địa bàn; tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng; diễn biến thị trường; Tính toán cụ thể các yêu tô tăng, giảm
thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu; gia hạn, miễn, giảm thuê, phí, lệ phí.
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- Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp về quản lý
thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình triển khai thực
hiện các chính sách thuế, phí và lệ phí được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực trong
năm 2020 và các văn bản, chính sách, chế độ thu thuế, phí, lệ phí khác tác động
đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020. Đánh giá tình
hình triển khai các văn bản, chính sách, chế độ thu thuế, phí, lệ phí khác tác động
đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngán sách nhà nước năm 2020, trong đó bao gồm
chính sách giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết
định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê
đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Rà soát, xác định số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; việc triến
khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của
Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối
với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; công tác đôn
đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế trong 6 tháng đầu năm 2020,
dự kiến số nợ xử lý trong 6 tháng cuối năm 2020 (so với chỉ tiêu, kế hoạch được
giao - nếu có); đánh giá dự kiến số nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Kết
quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, thanh tra, quyết định truy
thu của cơ quan thuế các cấp trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thanh tra,
kiểm tra chấp hành pháp luật thuế.
- Đánh giá kết quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong
công tác quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thu ngân sách nhà nước, bán
đấu giá tài sản Nhà nước, đấu giá (quyền sử dụng đất và tổ chức thực hiện thanh
tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống chuyển giá; tồn tại,
vướng mắc và giải pháp khắc phục.
- Cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài chính và Sở Tài nguỵên và
Môi trường đánh giá tình hình thu ngân sách từ đất đai (thu tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất) theo pháp luật về đất đai và thu ngân sách từ xử lý, sắp xếp nhà, đất
theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có
liên quan.
Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2016-2020
so với mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
2.2. Lập dự toán năm 2021:
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 phải được xây dựng theo đúng
quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Việc xây dựng dự toán thu năm
2021 phải bám sát dự báo khả năng phục hồi kinh tế và đón các dòng đầu tư mới
(trong và ngoài nước); tính toán kỹ các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn
thu do thay đổi cơ chế, chính sách và thay đổi bất thường do tác động của đại
dịch Covid-19; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá công
tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, chống chuyển giá,
gian lận thương mại, trốn thuế, quản lý chặt chẽ giá tính thuế; đẩy mạnh thanh
tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.
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- Tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn,
trên cơ sở khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu ngân sách năm
2020 theo các quy định hiện hành về thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách nhà
nước; các quy định điêu chỉnh chính sách theo lộ trình tiêp tục ảnh hưởng tới sô
thu ngân sách nhà nước năm 2021 và các quy định dự kiến sẽ được sửa đối, bô
sung, áp dụng trong năm 2021.
- Việc xây dựng dự toán phải tính tới các nguồn thu gắn với việc đay
mạnh thực hiện các giải pháp về tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi
nợ thuế, thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống buôn lậu, gian lận thương
mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu đối với doanh
nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; các nguồn thu từ
đôn đốc thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra Chính phủ.
- Cục Thuế Thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở
Tài chính xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đât trên cơ sở kê hoạch đâu giá tiên
sử dụng đất, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, có tính đến tình hình thực hiện của
các năm trước. Dự toán số thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời
hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt
nước (sau khi trừ chi phí liên quan) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải nộp
ngân sách nhà nước.
Cục Thuế Thành phố thông báo chỉ tiêu dự kiến giao thu cho các đơn vị trực
thuộc liên quan và ủ y ban nhân dân các quận- huyện; thực hiện báo cáo thuyết minh
và các biểu mẫu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý
theo hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 (mẫu
biểu số 01,02, 03 và 31), Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020
(mẫu biểu số 04), mẫu biểu số 01 (đính kèm Công văn này) và Nghị định số
31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 (mẫu biểu số 13, 16, 20, 21, 31 và 32)
gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
3. Giao Cục Thống kê Thành phố:
Cục Thống kê Thành phố cung cấp số liệu tổng họp kết quả thực hiện và
dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh theo các biêu
mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016
(mẫu biểu số 28) để phục vụ công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm
2021 gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
4. Giao Giám đốc Sở Ke hoach và Đầu tư:
4.1. Đảnh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước
năm 2020 và 05 năm giai đoạn 2016 - 2020:
4.1.1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ đầu tư phát triển năm 2020:
- Đánh giá việc phân bổ vốn, giao dự toán chi đầu tư phát triển cho các
Chương trình, dự án, công trình trong năm 2020 theo Luật Đầu tư công (gôm cả kê
hoạch vốn được điều chỉnh, bổ sung theo phê duyệt của cấp thẩm quyền); thời hạn

5

phân bổ và giao kế hoạch vốn cho chủ đầu tư; kết quả bố trí kế hoạch vốn để thu hồi
vốn ngân sách ứng trước và thanh toán nợ xây dựng cơ bản thuộc nguôn ngân sách
nhà nước.
- Đánh giá tình hình giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển
đến hết quý II năm 2020, dự kiến đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong đó
đánh giá chi tiết theo từng nguồn vốn (chi tiết vốn cân đôi ngân sách địa phương,
vốn ngân sách trung ương hô trợ có mục tiêu từ vôn nước ngoài, vôn trong
nước); có biêu phụ lục chi tiêt từng dự án (săp xêp danh mục dự án theo nguôn
vốn đầu tư, lĩnh vực đầu tư, giai đoạn thực hiện), báo cáo cụ thê thời gian khởi
công - hoàn thành, tổng mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kê từ khởi
công đến hết năm 2019, kế hoạch vốn năm 2020 - kể cả kế hoạch vốn bổ sung,
điều chỉnh và ước thực hiện năm 2020, kèm theo thuyết minh.
- Đối với chi đầu tư phát triển từ nguồn tiền thu được từ bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền và chuyển mục đích sử dụng đất: đánh giá việc thực
hiện dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020 từ nguồn thu này.
- Đánh giá tình hình nợ đọng khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản nguồn
ngân sách nhà nước (nếu có); số nợ đọng xây dựng cơ bản và và thu hồi vốn ứng
nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; ước số xử lý trong
năm 2020; dự kiến số nợ xây dựng cơ bản, số ứng chưa có nguồn thu hồi đến ngày
31 tháng 12 năm 2020 (chi tiết từng dự án). Tình hình ừiển khai các dự án, chương
trình tò nguồn vay và trả nợ các nguồn vốn vay của thành phố.
- Đánh giá tình hình thực hiện việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho
Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Họp đồng
Xây dựng - Chuyển giao theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, khó khăn, vướng
mắc và nguyên nhân, kiến nghị.
- Đánh giá việc chuyển đổi các nhiệm vụ đầu tư theo hình thức họp tác
công tác tư sang hình thức ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp 100% và tác động
đến ngân sách nhà nước, việc bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân
sách nhà nước năm 2020 (nếu có).
- Đánh giá tình hình phân bổ, giao dự toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử
dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư các dự án, công trình kết cấu hạ
tầng của thành phố.
- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm
2020 của các cơ quan hành chính nhà nước đang được hưởng cơ chế đặc thù theo
quy định hiện hành năm 2020, chi tiết theo từng dự án và nguồn kinh phí; xác
định các nhiệm vụ chuyển tiếp; gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng họp, báo cáo
sở Ke hoạch và Đầu tư, đồng gửi Sở Tài chính.
- Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước, thanh
tra theo khoản 10 Điều 8 Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020.
4.1.2 - Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn
2016-2020:
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- Đánh giá việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư,
quyết định đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đâu tư công và
các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã
được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua, chi tiết theo từng nguồn vôn (kê cả
các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020).
Đánh giá lũy kế dự toán chi đầu tư phát triển được giao hàng năm (kể cả số kế
hoạch vốn giao đầu năm; số bổ sung, điều chỉnh trong năm) so với phân kỳ từng
năm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó chi tiêt nguôn cân
đôi ngân sách địa phương, nguôn ngân sách trung ương bô sung có mục tiêu từ
nguồn vốn ngoài nước và vốn trong nước.
- Đánh giá tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trung hạn 2016-2020
(nếu có); trong đó làm rõ kế hoạch vốn đã bố trí hàng năm trong giai đoạn 20162020 để xử lý; tổng số nợ xây dựng cơ bản còn lại đến hết năm 2020. Tình hình
thu hồi vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2020, làm rõ số ứng trước chưa bố trí
được nguồn để thu hồi.
- Báo cáo số dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn
2016 - 2020; số dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng chưa
được bố trí vốn hàng năm; số dự án đang triển khai thực hiện trong giai đoạn
2016 - 2020 chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025 để tiếp tục đầu tư (chi tiết dự án
theo nhóm A, nhóm B, nhóm C).
- Đánh giá lũy kế dự toán chi đầu tư phát triển được cấp thẩm quyền giao
từ nguồn thu từ xử lý, sắp xếp nhà, đất theo quy định của pháp luật trong giai
đoạn 2016-2020; nhu cầu vốn còn phải bố trí đối với các dự án đầu tư từ nguồn
này (đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định); báo cáo số dự án đã thực
hiện, đã quyết toán đến hết năm 2020 nhưng chưa được ghi thu - ghi chi vào cân
đối ngân sách nhà nước (nếu có).
- Đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa so với chủ
trương, kế hoạch được cấp thẩm quyền giao (về tổng nguồn lực, cơ cấu
nguồn lực xã hội hóa theo ngành, lĩnh vực; thực tế nguồn lực đã huy động được,
chi tiêt theo danh mục các công trình, dự án, chương trình, nội dung được đâu tư
từ nguồn lực xã hội hóa theo ngành, lĩnh vực) trong năm 2020 và cả giai đoạn
2016-2020; kết quả đạt được; tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị (nếu có).
- Đối với các chương trình, dự án khác sử dụng nguồn vốn ngoài nước;
đánh giá tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn, thực hiện kế hoạch vốn năm 2020,
việc điều chỉnh, bổ sung năm 2020 (nếu có); lũy kê việc thực hiện đên hêt năm
2020 so với mục tiêu kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020 được giao (nếu có)/hoặc
kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020 theo Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết (bao
gồm cả dự án), chi tiết theo từng nguồn vốn (vốn viện trợ ODA, vốn vay ODA, vốn
vay ưu đãi, vôn viện trợ phi chính phủ nước ngoài); cơ chê tài chính, những khó
khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có).
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4.2. Lập dự toán năm 2021:
- Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm
2021 bao gồm cả nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi, nguồn thu xổ số kiến thiết,
nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiên sử dụng
đât, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội năm 2021, kê hoạch phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021 - 2025. sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án theo đúng hướng dẫn
của Bộ Tài chính tại Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 đê
đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
- Lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước phải chi tiết theo các lĩnh vưc chi phù họfp với quy định
của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ngân sách nhà nước nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá tình hình thực hiện chi
đầu tư phát triển theo kế hoạch của từng lĩnh vực, đảm bảo thực hiện việc công
khai đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC, tăng cường đáp
ứng tốt cho công tác chấm điểm đối với chỉ số công khai ngân sách của Thành
phố (POBI).
- Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực
hiện báo cáo thuyết minh và tổng hợp, lập dự toán chi đầu tư phát triển nguồn
ngân sách nhà nước theo các biểu mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 342/2016/TTBTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 (mẫu biểu số 23, 24, 25, 26, 27, 33 và 34), Thông
tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 (mẫu biểu số 01, 05) và Nghị
định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 (mẫu biểu số 25, 34, 36, 38,
41, 42, 43,46) gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
- Phối hợp với Sở Tài chính và Chủ các chương trình, dự án sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi tổng hợp báo cáo tình hình vay và trả nợ các nguồn vốn vay
của Thành phố năm 2020; tổng hợp nhu cầu vay cho đầu tư phát triển và xây
dựng kế hoạch vay và trả nợ của Thành phố trong năm 2021.
- Đối với công tác lập quy hoạch, thực hiện theo quy định của Luật Quy
hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02
năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch, Nghị định sô
37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi
hành một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng
9 năm 2019 của Chính phủ vê triên khai các nội dung Nghị quyêt sô
751/2019/ƯBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của ủ y ban Thường vụ Quốc
hội giải thích một số Điều của Luật Quy hoạch. Từ giai đoạn kế hoạch trung hạn
2021 - 2025, nguồn vốn bố trí cho công tác lập quy hoạch trên địa bàn Thành phô
thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công 2019; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì, phối họp với Sở Tài chính tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phô hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện nội dung này.
5. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:
5.1. Đảnh giá tình hình thực hiện năm 2020:

8
- Đánh giá tình hình hướng dẫn, triển khai và kết quả đạt được trong 7
tháng đầu năm , ước cả năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 (chi tiết theo
từng mục tiêu, từng năm) đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương
Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản có liên
quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại tiết c khoản 2 Điều 4 Thông tư số
71/2020/TT-BTC.
- Đánh giá tình hình hướng dẫn, triển khai và kết quả đạt được 7 tháng
đầu năm , ước cả năm 2020 và tổmg hợp lũy kế tình hình thực hiện đến hết năm
2020 (chi tiết theo từng mục tiêu, từng năm) đối với việc thực hiện Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp
hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và
các văn bản có liên quan theo hướng dần của Bộ Tài chính tại tiết d khoản 2
Điều 4 Thông tư số 71/2020/TT-BTC.
5.2.
Việc triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ mảy và tinh giản
biên chế năm 2021:
Báo cáo chi tiết việc triển khai từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm
2020 đối với các nội dung về tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 17KL/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW; các mục tiêu vệ
đổi mới đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số
16/2015/NĐ-CP trong đó, xác định mức giảm biên chế gắn vói việc thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ trong năin 2021 để làm cơ sở ước tính kinh phí dành ra
từ việc giảm chi con người, chi hoạt động bộ máy, chi cơ sở vật chất...; cũng
như nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo chế độ,
chính sách hiện hành.
Sở Nội vụ thực hiện báo cáo gửi về Sở Tài chính trư ớc ngày 15 tháng 8
năm 2020.
6. Giao Giám đốc Sở Tài clliính:
- Căn cứ kết quả chi 7 tháng đầu năm 2020 để đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Thành phố năm 2020; phân tích nguyên
nhân các khoản tăng, giảm chi so với dự toán đầu năm.
- Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021,
quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản thi hành Luật; số
kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm 2021 theo Thông báo của Bộ Tài chính;
căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 do Cục Thuế Thành phố dự kiến
và kế hoạch chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước để tổng họp dự
toán chi ngân sách thành phố năm 2021.
- Triển khai hướng dẫn lập dự toán chi ngân sách năm 2021 trên cơ sở
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyên tắc xây dựng dự

toán chi ngân sách do Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 71/2020/TT-BTC
ngày 30 tháng 7 năm 2020; đồng thời thông báo chỉ tiêu kiểm tra về chi ngân sách
năm 2021 cho các Sở, ban, ngành và ủ y ban nhân dân các quận - huyện.
- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ke hoạch và Đầu tư và Chủ các
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay un đãi tổng hợp báo cáo tình
hình vay và trả nợ các nguồn vốn vay của Thành phố năm 2020; tổng hợp nhu cầu
vay cho đầu tư phát triển và xây dựng kế hoạch vay và trả nợ của Thành phố
trong năm 2021 và đề xuất mức bội chi ngân sách địa phương theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30
tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính.
7.
Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y ban nhân
dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách tập trung chỉ
đạo thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác lập dự toán ngân sách năm
2021 trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thuế Thành phố và Sở Tài chính. Đồng thời,
báo cáo tình hình thu chi tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch thu chi tài
chính năm 2021 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi
quản lý; báo cáo tình hình thu chi năm 2020 và dự kiến kế hoạch thu chi năm
2021 đối với các khoản thu phí, lệ phí nộp ngân sách và để lại chi theo quy định
gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Cụ thể các biểu mẫu liên quan công tác lập dự toán ngân sách năm 2021
như sau:
* Đổi với lập dự toán chỉ đầu tư phát triển (gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư
đê tông hợp):
+ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016: mẫu biểu số
23,24,25,26, 27,33 và 34.
+ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020: mẫu biểu số 01,05.
+ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017: mẫu biểu số
25, 36, 38,41*, 46, 55, 61 và 62.
* Đổi với lập dự toán chi thường xuyên (gửi về Sở Tài chính để tổng hợp):
- Đối với các Sở, ban, ngành thành phố:
+ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016: mẫu biểu
số 05, 06, 07, 08, 09, 11.1, 12, 13, 14, 15.
+ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020: mẫu biểu số 02,
03, 04.
+ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2017: mẫu biểu số
28,45.
- Đối với ủ y ban nhân dân các quận - huyện: mẫu biểu 02, 03, 04, 05 và
06 (đính kèm).
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8. Cùng với việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Hải quan Thành phố và Cục Thuê
Thành phố chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả đánh giá tình hình triển
khai và thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kê hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyêt định
của ủ y ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách Thành phố và chương trình công tác
năm 2020.
9. Giao Sở Tài chính căn cứ báo cáo của Cục Hải quan Thành phố, Cục
Thuế Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, tổng hợp dự toán thu chi
ngân sách địa phương năm 2020 báo cáo ủ y ban nhân dân Thành phô đê trình
Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét và gửi Bộ Tài chính, Kiêm
toán nhà nước trước ngày 20 tháng 8 năm 2020.

n / VÈ CÔNG TÁC XÂY DựNG KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021-2023:
Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 03 năm là kê hoạch tài chính - ngân sách nhà nước được lập hăng
năm cho thời gian 03 năm, được lập kể từ năm dự toán ngân sách và 02 năm tiếp
theo, theo phương thức cuốn chiếu nhằm định hướng cho công tác lập dự toán
ngân sách nhà nước hằng năm; định hướng thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn lực cho
từng lĩnh vực và từng nhiệm vụ, hoạt động, chế độ, chính sách cho từng lĩnh vực
trong trung hạn.
Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số
45/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính,
việc lập, báo cáo, tổng họp và trình kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03
năm 2021-2023 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021.
Trên cơ sở đó, ủ y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:
1. Giao Cục Thuế Thành phố và Cục Hải quan Thành phố:
Kế hoạch thu ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 được lập trên cơ sở
đánh giá toàn diện kế hoạch phát triển 2016-2020, trong đó có tác động của thiên
tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 trong năm 2020; khả năng phát triển
kinh tế, từng ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2023, cập nhật kế hoạch
03 năm 2020-2022, ước thực hiện năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước
năm 2021 và mức tăng trưởng thu dự kiến cho năm 2022, năm 2023; các yếu tố
thay đổi tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại và
xuất nhập khẩu của từng năm, các yếu tố tác động của quá trình hội nhập quốc tế.
Trong đó, lập kế hoạch thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình quân
năm 2021 tăng khoảng 9-10% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020, các năm
2022-2023 tăng khoảng 10-11%/năm; tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
khoảng 4-6%/năm trong giai đoạn 2021 -2023.
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- Kế hoạch thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo được tổng hợp theo
từng khoản thu, cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước (thu nội địa, thu từ dầu
thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu); thuyết minh cụ thể các yếu tố tác động
đến thu ngân sách trong từng năm (công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, dự
kiến thay đổi về cơ chế, chính sách thuế, p h í...).
- Cục Thuế Thành phố thực hiện báo cáo thuyết minh kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 và các biểu mẫu đính kèm Thông tư số
69/2017/TT-BTC (mẫu biểu số 02, 03) và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP (biểu số
08). Đồng thời, gửi báo cáo dự kiến kế hoạch thu ngân sách 03 năm 2021-2023
của 24 quận - huyện, chi tiết theo từng năm và từng sắc thuế cho Sở Tài chính để
làm cơ sở cho việc xác định mức trần bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố
cho ngân sách quận - huyện theo quy định tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của
Chính phủ (báo cáo theo Mầu biểu 01 đính kèm Công văn này) gửi về Sở Tài
chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
2.

Giao Giám đốc Sở Kế hoach và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê Thành phố cập nhật và dự báo tình hình
phát triên kinh tê - xã hội trên địa bàn Thành phô và thông kê các chỉ tiêu kinh tê
xã hội năm 2021-2023 theo mẫu biểu số 01 đính kèm Thông tư số 69/2017/TTBTC để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính - ngân sách Thành phố 03 năm 20212023.
- Trên cơ sở đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
của Thành phố; các mục tiêu, kế hoạch và dự báo phát triển kinh tế - xã hội,
ngành, lĩnh vực liên quan; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của
Thành phố; lộ trình thực hiện 3 chương trình trọng điểm và 01 chương trình đột
phá theo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Thành phố và khả năng cân đôi của
ngân sách Thành phố để lập kế hoạch chi đầu tư phát triển 03 năm 2021-2023.
- Đối với năm 2022-2023, lập kế hoạch đầu tư theo cơ chế phân cấp vốn
đầu tư giai đoạn 2021-2025; căn cứ việc lập kế hoạch đầu tư phải dựa trên các
chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp theo tiên độ thực hiện; các chương
trình, dự án, nhiệm vụ mới đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành và phù
họp với định hướng tiếp tục cơ cấu lại ngân sách và nợ công giai đoạn 20212030 theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.
- Dự kiến kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển giai đoạn 03 năm 2021-2023
bao gồm số liệu và thuyết minh chi tiết theo từng năm, từng lĩnh vực chi và
theo thứ tự ưu tiên.
- Đối với trần chi ngân sách cho đầu tư phát triển, Sở Ke hoạch và Đầu
tư thực hiện thông báo trần chi ngân sách đầu tư phát triên cho các đơn vị sử
dụng ngân sách, các đơn vị dự toán cấp 01 cho từng năm 2021, 2022 và 2023,
đồng gửi Sở Tài chính để tổng hợp vào kê hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
03 năm trình ủ y ban nhân dân Thành phố.
- Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị; Sở Kế hoạch và Đầu tư thực
hiện báo cáo thuyết minh kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển 03 năm 2021-2023
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và các biểu mẫu đính kèm Thông tư số 69/2017/TT-BTC (mẫu biểu số 15), Nghị
định số 31/2017/NĐ-CP (biểu số 11) và các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 20212023 theo biểu mẫu đính kèm Thông tư số 69/2017/TT-BTC (mẫu biểu số 01)
gửi về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.
3. Giao Giám đốc Sở Nôi
• vu:
•
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020,
lập kế hoạch chi tiết theo từng năm (2021 - 2023) đổi với việc săp xêp lại bộ
máy, tinh giảm biên chê và đôi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyêt
số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp
huyện, cấp xã theo Nghị quyết sổ 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm
2019 của ủ y ban Thường vụ Quốc hội để làm cơ sở triển khai thực hiện giảm dự
toán đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ừong dự toán chi thường
xuyên. Sở Nội vụ thực hiện báo cáo gửi về Sở Tài chính trư ớc ngày 15 tháng 8
năm 2020.
4. Giao Giám đốc Sở Tài chính:
- Xây dựng và thông báo trần chi thường xuyên ngân sách năm 2021-2023
cho các cơ quan, đơn vị để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách
03 năm.
- Hướng dẫn các sở - ban ngành, quận - huyện lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 phù hợp với quy định của Luật Ngân sách
nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Căn cứ kế hoạch 03 năm 2020-2022, ước thực hiện năm 2020, trần chi
ngân sách giai đoạn năm 2021-2023; dự kiến thu ngân sách và nhu cầu chi đầu tư
phát triển do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo; nhu cầu chi thường xuyên của các
đơn vị trong giai đoạn 03 năm 2021-2023 để tổng hợp, hoàn chỉnh kế hoạch tài
chính - ngân sách Thành phố 03 năm 2021-2023 trình ủ y ban nhân dân Thành
phố theo quy định.
- Trong quá trình lập kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021-2023,
nếu có phát sinh chế độ mới ban hành, căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thấm
quyền, Sở Tài chính sẽ hướng dẫn các sở ngành, quận - huyện xác định nhu cầu
chi để điều chỉnh kế hoạch.
5. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y ban
nhân dân các quận - huyện:
- Trên cơ sở hướng dẫn lập kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 20212023 của Cục Thuế Thành phố, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và đầu tư; các đơn
vị chủ động sắp xếp, rà soát các nhiệm vụ chi để lập kế hoạch chi ngân sách 03
năm 2021 -2023 nằm trong phạm vi trần chi ngân sách được thông báo (giới hạn
chi ngân sách). Trường hợp nhu cầu chi vượt trần được thông báo; các đơn vị
phải thuyết minh cụ thể nguyên nhân tăng nhu cầu chi là thực hiện các nhiệm vụ,
hoạt động, chế độ, chính sách mới được câp có thâm quyên phê duyệt; đông thời
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phải đề xuất các giải pháp về nguồn tài chính đảm bảo cho nhu cầu chi này nhằm
thực hiện được các nhiệm vụ được giao.
- Ke hoạch chi ngân sách 03 năm 2021-2023 được lập chi tiết theo từng
năm, cùng với các đánh giá thuyết minh có liên quan gửi vê Sở Tài chính và Sở
Kế hoạch và Đầu tư để tổng họp báo cáo theo quy định; trong đó:
* Đổi với lập dự toán chỉ đầu tư phát triển (gửi về Sở Ke hoạch và Đầu tư
để tồng hợp):
+ Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017: mẫu biểu số 13,
14, 15.
+ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017: mẫu biểu số 11
* Đổi với lập dự toán chi thường xuyên (gửi về Sở Tài chỉnh để tổng hợp):
+ Đối với các sở, ban, ngành Thành phố: báo cáo theo mẫu biểu từ số 13
đến số 22 đính kèm Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 07 năm 2017.
+ Đổi với ủ y ban nhân dân các quận - huyện: báo cáo theo mẫu biểu số
07, 08, 09, 10, 11, 12 (đính kèm)
- Trước ngày 31 tháng 3 năm 2021, cơ quan, đon vị thực hiện cập nhật, bổ
sung số liệu và báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03
năm đã lập năm trước theo Điều 18 Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng
7 năm 2017 của Bộ Tài chính.
III/ LẬP KÉ HOẠCH VAY, s ử DỤNG VÀ TRẢ NỌ VÓN ODA,
VỐN VAY ử u ĐÃI NĂM 2020, KÉ HOẠCH 03 NĂM 2021-2Ỏ23:
1.
Giao các Chủ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
báo cáo tình hình và kế hoạch vay, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính
phủ theo các nội dung sau:
- Tình hình huy động, trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
năm 2020: dư nợ đầu năm; huy động trong năm (đến ngày 30/6/2020 và ước cả
năm 2020); số trả nợ gốc, lãi và phí (đến ngày 30/6/2020 và ước cả năm 2020),
dư nợ vay (đến ngày 30/6/2020 và ước đến ngày 31/12/2020).
- Xây dựng kế hoạch vay và trả nợ năm 2021 : dự kiến số vay và số trả nợ
(bao gồm nợ gốc, lãi và phí) trong năm 2021 đối với:
+ Các dự án hiện tại đang triển khai thực hiện;
+ Các dự án dự kiến phát sinh mới: bao gồm các dự án dự kiến đề xuất
vay trong năm; dự án đang đàm phán, có thể ký họp đồng vay trong năm; dự án
có thế giải ngân ngay vốn vay lại trong năm ...
- Dự kiến kế hoạch vay và trả nợ 03 năm 2021-2023 theo từng năm (bao
gồm nợ gốc, lãi và phí) đối với:
+ Các dự án hiện tại đang triển khai thực hiện;
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+ Các dự án dự kiến phát sinh mới: bao gồm các dự án dự kiến đề xuât
vay trong năm; dự án đang đàm phán, có thể ký họp đồng vay trong năm;dự án
có thể giải ngân ngay vốn vay lại trong năm ...
- về m ẫu biểu báo cáo:
+ v ề lập kế hoạch vay, sử dụng và trả nợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm
2021: Chi tiết theo Mầu biểu số 01 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7
năm 2020 của Bộ Tài chính.
+ v ề lập kế hoạch 03 năm 2021-2023: chi tiết theo Mầu biểu số 2.03 và
Mầu biểu số 2.04 ban hành kèm theo Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13
tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính.
Các Chủ chương trình, dự án có trách nhiệm thực hiện đúng hạn, đúng nội
dung, đảm bảo tính chính xác của sô liệu và gửi báo cáo vê Sở Tài chính đê có
cơ sở tổng hợp trình ủ y ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Tài chính. Trường
họp các đơn vị không tổng họp đầy đủ dẫn đến việc không vay vốn kịp thời để
triển khai thực hiện dự án hoặc dẫn đến phát sinh tình hình vay, trả nợ ngoài kê
hoạch đã dự kiến thì các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước ủ y ban nhân dân
Thành phố.
2.
Giao các Chủ chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi
tổng họp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng năm 2021:
Báo cáo chi tiết theo từng dự án các nội dung như sau:
- Nhà tài trợ;
- Thời gian thực hiện dự án;
- Tổng số vốn ký kết theo Hiệp định: bao gồm sổ cấp phát và số vay lại;
- Lũy kế thực hiện đến 31/12/2019: bao gồm số cấp phát và số vay lại;
- Đánh giá thực hiện năm 2020: bao gồm số cấp phát và số vay lại;
- Dự toán năm 2021: bao gồm số cấp phát và số vay lại.
(Chi tiết theo Mầu biểu sổ 08 đính kèm Thông tư sổ 342/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính).
IV/ TỎ CHỨC THựC HIỆN:
1.
Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch ủ y ban nhân dân
các quận - huyện căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính, Cục Thuế
Thành phố và Sở Ke hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện công tác xây dựng
dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách
nhà nước 03 năm 2021-2023 theo đúng yêu cầu và thời hạn quy định.
Các Sở, ban ngành Thành phố và ủ y ban nhân dân các quận - huyện cung
cấp số liệu theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của
Bọ Tài chính, Thông tư số 69/2017/TT-BTC, Thong tư số 71/2020/TT-BTC và
các biểu mẫu kèm theo Công văn này. Đối với các nội dung không có biểu mẫu
kèm theo hướng dân, đê nghị các Sở, ban ngành Thành phô và Uy ban nhân dân

15

các quận - huyện căn cứ vào tính chất và đặc thù của từng lĩnh vực để thuyết
minh cơ sở tính toán cho phù hợp. Nội dung và các biêu mâu hướng dân tại
Công văn này được đăng tải trên trang web của Sở Tài chính tại địa chỉ
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn
2.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có vướng mắc; các đon
vị liên hệ Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục thuế Thành phố đê cùng
trao đổi, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- N h ư trên , kèm P hụ lục;
- T T U B : C T , P C T /T T ;
- V P U B : C V P , P C V P /K T ;
- P hòng K T , kèm Phụ lục;
- Lưu: V T , (K T /C g ). 4

PHỤ LỤC 01

TỎNG HỢP D ự KIẾN D ự TOÁN THU NSNN NĂM ... - KHỐI CHỊ

ỵầềằ
\
\
\ ĩ \ i

(Đinh kèm Công văn số£O 20/Ư BN D -K T ngày

cục THUẾ QUẬN, HUYỆN

A ò thảng s năm 2020 cùa ủ y ban nhân dân thành pho)

THU
KHÁC;
THU TỪ
V
QUỸ
TIỀN
THUÉ
N
ệ
THU
ĐẮT
CHO
THUẾ
SỬ
THUẾ
TIÈN
TỪ
CÔNG
DỤNG BẢO VỆ THUÊ
THU
Trđó:
SỬ
TỎNG KHU
ÍCH VÀ
MẶT
MÔI
ĐẮT
Lệ phí
Thuế NHẬP
STT QUẬN, HUYỆN
DỤNG
Tổng
Tổng Thuế Thuế Thuế
Vực Tồng Thuế Thuế Thuế Thuế Tổng Thuế Thuế Thuế Thuế
SÓ
THU
TRƯỜN ĐẢT,
PHI
CẲ
trước
tải
tài
tải
ĐẮT
sổ
số GTGT TNDN TTĐB
KINH Số GTGT TNDN TTĐB
số GTGT TNDN TTĐB
HOA
MẠT
G
bạ nhà, NÔNG
nguyên NHÂN
nguyên
nguyên
TẾ
LỢI,
NGHIỆP
NỪỚC
đất
CÔNG
SẢN
KHÁC
1

p

P

i

Q uận 1

2

Quận 2

3

Q uận 3

4

Quận 4

5

Quận 5

6

Quận 6

7

Quận 7

8

Quận 8

9

Quận 9

10

Quận 10

11

Quận 11

12

Quận 12

13

Q uận Phú Nhuận

14

Quận Gò Vấp

15

Q uận Bỉình Thạnh

16

Quận Tân Bình

17

Quận Tân Phú

18

Quận Bình Tân

19

Quận Thủ Đức

20

Huyện Củ Chỉ

21

Huyện Hóc Môn

22

Huyện Bình Chánl

23

Huyện Nhà Bè

24

íỉuyện Cần Giờ
TỎNG CỘNG

Khu vực nhà nước

K hu vực cỏ vốn ĐTNN

K hu vực ngoài quốc doanh

LỆ PH Í
TRƯỚC BẠ

LỆ PHI
MÔ N BÀI
PHÍ LỆ PHỈ
Trđó:
(KHÔN
Lệ phí
G BAO
môn
GỒM
Tảng bài thu
X
LỆ PHÍ
từ cá
SỎ
MÔN
nhân,
BÀI)
hộ kinh
doanh

PHỤ LỤC 02

(Biểu sỗ 07 - TT342)
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1
+1-í— £ năm 2020 của ủy ban nhăn dân thành pho)
(Đính
Aj3ĩ tháng

________________________________

--------------------------------------------—

......................... ................

Cill tl6U

.

1
số thu lệ phí (chi tiết tên từng loại lệ phí)
Lê p h í ...
Lê p h í...

n
1

Số thu phí
Tổng số thu phí (chỉ tiết tên từng loại phí)

-

Phí ...
P h í...

A

I
-

-

2
a
-

b
-

_

Thực hiện năm ...
(năm trước)
2

Năm ... (năm hiện hành)
Dư toán
Ước thưc hiên
4
3

Dư toán năm ...
(năm kê hoạch)
5

Chi từ nguồn thu phí được để lại (chi tiết tên từng loại phí của từng lĩnh vực)
Chi Dnh vực ...
P h í ...
P h í ...
Chi lĩnh v ự c ...
P h í ...
P h í ...

c

3

Số phí nộp ngân sách nhà nước (chi tiết tên từng loại phí)

-

P h í...

-

P h í...

ra

Tổng số thu lệ phí, phí nộp ngân sách nhà nước (I+n.3)
ngày....tháng....năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHU TỊCH

UBND QU

PHỤ LỤC 03

(Biểu số 28 - TT342)
SỐ CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI c ơ BẢN NĂM ...
c /ƯBND-KT ngày / l i tháng 2 năm 2020 cùa ủy ban nhăn dân thành phổ)

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ
TÍNH

Chi tiêu kế
hoạch giai
đoạn .......

Thực hiện
năm ... (năm
trước)

B

Cơ sở

1

2

A
1

2

Dân số

người

- Tốc độ tăng dân sổ

%

- Trẻ em dưới 6 tuổi

người

- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 18 tuổi trờ
xuống

người

- Dân sổ là người dân tộc thiểu số

người

- Dân số nhập cư vãng lai

người

Số người nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia

Lượt người

Trong đó:
- Số người nghèo theo tiêu chí thu nhập

người

- Số người nghèo do thiếu hụt tiếp cận dịch vụ
xã hội cơ bàn

người

- Tỷ lệ nghèo
3

%

Giáo dục, đào tạo
- Số giáo viên

người

- Số học sinh

học sinh

Trong đó:
+ Học sinh bán trú
+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm
học phí theo quy định
+ Số trường cao đẳng, dạy nghề công lập do địa
phương quàn lý
4

học sinh
học sinh
trường

Y tế:
- Cơ sờ khám chữa bệnh
- Số giường bệnh

Cơ sờ
Giường

Trong đó:
+ Giường bệnh cấp huyện

Giường

+ Giường phòng khám khu vực

Giường

+ Giường y tế xă phường

Giường

- Số đối tượng mua BHYT
+ Trẻ em dưới 6 tuổi

Người

+ Đối tượng bão trợ xã hội

Người

+ Người thuộc hộ nghèo

Nguời

+ Kinh phí mua thè khám chữa bệnh người
nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng
có điều kiện KTXH ĐBKK

Người

+ Học sinh, sinh viên

Người

Thực hiện
Năm ... (năm
năm ... (năm
kế hoạch)
hiện hành)
3

4

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ
TÍNH

Chi tiêu kế
hoạch giai
đoạn .......

Thực hiện
n ă m ... (năm
trước)

A

B

Cơ sờ

1

2

+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước,
người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm
nhiệm vụ quốc tế ờ Campuchia, giúp bạn Lào,
thanh niên xung phong

Người

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Người

+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư
nghiệp có mức sống trung bình

Người

5

Thực hiện
Năm ... (năm
năm ... (năm
kế hoạch) ,
hiện hành)
3

4

Chi tiêu đảm bảo xã hội
- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung

Người

- Sô gia đình bệnh binh

gia đình

- Sô gia đình thư ơng binh

gia đình

- Sổ gia đình liệt sỹ

gia đình

- số gia đình có công với đất nước

gia đình

- Sô gia đình có B à m ẹ V iệt N am anh hùng

gia đình

- Sô gia đình có anh hùng lực lượng vũ
trang

gia đình

- Số gia đình có người h o ạt động kháng
chiến

giađình

- Số gia đình có người có công giúp đỡ
cách m ạng

gia đình

- N gười bị nhiễm chất độc m àu da cam

người

- Số hộ gia đình dân tộc th iểu số
T rong đó: số hộ gia đình dân tộc thiểu số
nghèo
- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội được
hường ữ ợ cấp x ã hôi

người

ngày ....tháng....năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 04

HUYỆN ...

w

Em
m

(Biểu s ổ 32 - TT342)

BIỂU TỒNG HỢP Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...
(Đỉnh kèm Công văn sổ 3020 /UBND-KT ngày
thảng 2 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phổ)
Nội dung

A
A
I
1

B

TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (I+II)
CHI CAN ĐOI NSĐP
Chi đầu tư phát triển
Chỉ đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
1.1 ích do Nhà nước đặt hàng, các tồ chức kỉnh tế, các tổ chức tài chính của địa phưong
theo quy định của pháp luật
1.2 Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)
Trong đó:
1.2.1 Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn
Chi đầu tư XDCB vốn trong nước
a
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dựng đất
b
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
c
1.2.2 Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghê
a
Chi khoa học và công nghệ
b
Chi quôc phòng
c
Chi an ninh
d
Chi y tế, dân số và gia đình
đ
Chi văn hóa thông tin
e
Chi phát thanh truyền hình
g
Chi thê duc thê thao
h
Chi bảo vệ môi trường
i
Chi hoat đông kinh tê
k
Chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê
1
Chi đảm bảo xã hội
m
Chi khác
n
Chi thường xuyên
2

Năm ... (năm hiện hành)
Ước thưc hiên
Dự toán
2
1

Dự toán năm ...
(năm kế hoạch)
3

PHỤ LỤC 04

UBND QUẶN - HUYỆN .

(Biểu sổ 32 - TT342)

BIỂU TỔNG HỢP Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM ...
(Đính kèm Công văn sổ
/UBND-KT ngày
tháng
năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phô)
STT

Nội dung

A
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
k
1
m
n
3
4
II
1
2
3
c

B

Năm ... (năm hiện hành)
Ước thưc hiên
Dư toán
2
1

ĐVT: triệu đồng
Dự toán năm ...
(năm kế hoạch)
3

Chi giáo duc - đào tao và day nghê
Chi khoa hoc và công nghê
Chi quôc phòng
Chi an ninh
Chi y tế, dân số và gia đình
Chi văn hóa thông tin
Chi phát thanh truyền hình
Chi thê duc thê thao
Chi bảo vê môi trường
Chi hoat đông kinh tê
Chi hoat đông quản lý nhà nước, đảng, đoàn thê
Chi đảm bảo xã hôi
Chi khác
Dư phòng ngân sách
Chi tao nguồn cải cách tiền Iưong
Chi từ nguồn bổ sung có muc tiêu
Chi thưc hiên các chương trình muc tiêu quốc gia
Chi đầu tư thưc hiên các chương trình muc tiêu, nhiêm vu khác
Chi từ nguồn hỗ trơ thưc hiên các chế đô, chính sách theo quy định
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSĐP

ngày ....tháng....năm...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

HUYỆN ...

PHỤ LỤC 05
(Biểu sổ 35 TT342)
-

'THU T Ừ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH v ụ CỦA ĐƠN VỊ s ự NGHIỆP CỒNG LẬP (KHÔNG BAO
GỒM NGUỒN NSNN ĐẠT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ) NAM ...
(Đính kèm Công văn sổ so ề v /U B N D -K Tngày s lỉ tháng 8 năm 2020 của ủ y ban nhân dân thành phổ)

STT

Nội dung

A

B
TONG SO
1
2
3
4
5
6
7
8

Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp
Sự nghiệp

Năm ... (năm hiện hành)
Ước thưc
D ư• toán
• hiên
•
2
1

ĐVT: triệu đồng __________
D ự toán năm ... (năm kế
hoạch)
3

giáo dục
đào tạo và dạy nghê
khao học và công nghệ
văn hóa thông tin
phát thanh, truyền hình, thông tấn
thể dục thế thao
bảo vệ môi trường
đảm bảo xã hội

Ghi chú: Không bao gồm các khoản thuế, lệ phí, phí phải nộp N SN N (nếu có) và chi phí thu.
ngày ....tháng....năm ...
TM. UBND QUẬN - HUYỆN
CHỦ TỊCH

D ự KIÉN NHU CẦU VÀ NGUỒN T H ự C HIỆN CẢI CÁCH TIÈN LƯƠNG NĂM 2020
(Đính kèm Công văn sổ

/U B N D -K T ngày 4 S

tháng 2 năm 2020 của ủ y ban nhân dân thành phổ)
Đom vị: Triệu đồng

Số
TT
1

Nội dung

Kỉnh phí

2

3

A NHU CẰU VÀ NGUỒN THựC HIỆN CCTL NĂM 2020
I NGUỒN THựC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020
1 70% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) thực hiện 2019 so dự toán Thành phố giao năm 2019
! 2

50% giảm thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) thực hiện 2019 so dự toán Thành phố giao năm 2019
50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2020 so dự toán 2019 Thành phố giao

3
4

50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2019 so dự toán 2018 Thành phố giao

5

50% tăng thu NSĐP (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) dự toán 2018 so dự toán 2017 Thảnh phố giao

6

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2017

7

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán tăng thêm năm 2020 so với năm 2017 theo QĐ giao dự toán năm 2020

8

Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2020:

a

síguồn huy động từ các đom vị tự đảm bảo
+ Học phí
+ Viện phí
+ Nguồn thu khác

b

Vguồn huy động từ các đơn vị chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
+ Học phí

+ Viện phí
+ Nguồn thu khác
Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới hoạt động đơn vị
9
sư nghiêp công lâp theo Nghi quyết số 18, 19 năm 2020
+ Từ việc tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy
+ Từ việc sát nhập các đầu mối, cơ quan, đơn vị
+ Từ việc thay đổi cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp
+ Từ việc sát nhập các xã không đủ điều kiện, tiêu chuẩn
10 Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019 chưa sừ dụng hết chuyển sang 2020
11 Nguồn BSCMT giao dự toán năm 2020 để thực hiện CCTL (nếu có)
II TỎNG NHU CẦU CẢI CÁCH TIẺN LƯƠNG NĂM 2020
Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định
1
số 76/2017/NĐ CP tinh đủ 12 tháng
Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và Nghị định
2
số 88/2018/NĐ CP tinh đủ 12 tháng
Tổng nhu cầu kỉnh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và Nghị định
3
số 44/2019/NĐ-CP tinh đủ 12 tháng
4 Nhu cầu thực hiện một sổ loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định
Kinh phí tăng, giảm do điều chỉnh địa bàn vùng KTXH ĐBKK năm 2017 theo Quyết định số 131/QĐ-TTg và Quyết định
a
số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tính đủ 12 tháng
b Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2020 theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014
c

Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015

Kinh phí giảm do điều chỉnh mức khoán đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số
34/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Nhu cầu thực hiện thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù theo NQ số 03/2018/NQ-HĐND và NQ số 17/2019/NQ5
HĐND
III CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN THựC HIỆN CCTL NĂM 2020
1 Phần thiếu nguồn ngân sách Thành phố hỗ ừợ
d

2

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư

B

c

NHU CẦU KINH PHÍ THựC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TĂNG THÊM s o VỚI SỐ BÔ TRÍ
CÂN ĐỐI NSĐP NĂM 2020 (nếu có)
INŨUUÍN KIINH 1'Hl 1HỤL illhiN CL1EIYÄ1V1 2U2U (JUIN DU SAU KHI ilÆlVl BAU (JHl JLK A L A t cmfMJti
SÁCH AN SINH XÃ HỘI (bằng III.2 trường họp B=0; bằng (III.2 - B) trường họp B>0, đề nghị QH cung cấp cơ

D

NGUỒN NSĐP ĐẢM BẢO TỪ NGUỒN CCTL CÒN DƯ THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP NGÀY
09/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ SAU KHI ĐÃ s ử DỤNG 50% NGUỒN D ự PHÒNG NSĐP

E

NGUÒN KINH PHÍ THựC HIỆN CCTL NĂM 2020 CÒN DƯ SAU KHI ĐẢM BẢO CÁC CHÍNH SÁCH AN
SINH XÃ HỘI VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THEO NQ SỐ 42/NQ-CP (C-D)

UBND QU

PHỤ LỤC 07
(Biểu sổ 01 - TT69)
IÊU KINH TÉ - XÃ HỘI CHỦ YÉU GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
í /UBND-KT ngày /Ị 5 tháng & năm 2020 của ủ y ban nhân dân thành phổ)

STT

1
2
3
4

NỘI DUNG

Dân số
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo
Tỳ lệ hộ nghèo
Giáo dục, đào tạo
- Số giáo viên
- Số học sinh
Trong đó:

+ Học sinh dân tộc nội trú
+ Học sinh bán trú
+ Đôi tượng được hưởng chính sách
miễn, giảm học phí theo quy định
- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề
công lập do địa phương quản lý
5 Y tế:

ĐƠN VỊ
TÍNH

Triệu người
%
%
Người
Người
Người
Người
Người
Trường

- Cơ sở khám chữa bệnh
- Số giường bệnh
Trong đó:

Cơ sở
Giường

+ Giường bệnh cấp huyện

Giường
Giường

+ Giường phòng khám khu vực
+ Giường y tế xã phường
- Sổ đối tượng mua BHYT
+ Trẻ em dưới 6 tuổi
+ Đối tượng bảo trợ xã hội
+ Người thuộc hộ nghèo
+ K in h p h í m u a th ẻ k h ám c h ữ a b ệ n h
người nghèo, người dân tộc thiểu số,
người sống vùng có điều kiện KTXH
ĐBKK
+ Học sinh, sinh viên

Giường
Người
Người
Người
Người
Người

NĂM HIỆN HÀNH
( N- l )
KẾ
HOẠCH

ƯỚC
THựC
HỆN

NĂM
Dự
TOÁN
(N)

NĂM
N+l

NĂM
N+2

STT

NỘI DUNG

+ Đối tượng cựu chiến binh, người trực
tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, người tham gia chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế
ờ Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên
xung phong
+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo
+ Người thuộc hộ gia đình nông, lâm,
ngư nghiệp có mức sống trung bình

ĐƠN VỊ
TÍNH

NĂM HIỆN HÀNH
( N- l )
KẾ
HOẠCH

ƯỚC
THựC
HIỆN

NĂM
DỰ
TOÁN
(N)

NĂM
N+l

NĂM
N+2

Người

Người
Người
. . ngày ... th án g ... năm

TM/UY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Kỷ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 09
(Biểu số 06 - TT69)

D ự KIẾN NHU CẦU, NGUỒN VÀ SÓ BỔ SUNG CHI THựC HIỆN CẢI CÁCH TIÊN LƯƠNG

(Đính kèm Công văn số sc>gữ/UBND-KT ngày A ỉ tháng ĩ năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)
Đ ơn vị: T riệu đồng

NĂM HIỆN HÀNH (N - 1)
NỘI DUNG

STT

B

A

I

D ự TOÁN
UBND thành
phố giao

ĐÁNH GIÁ

THựC HIỆN

1

2

1-n

1-n

Dự KIỂN 03 NĂM KẾ HOẠCH

KINH PHI
TĂNG
THÊM

NĂM D ự
TOÁN (N)

3=2-1

4

5

6

1-n

1-n

1-n

NĂM N+l NĂM N+2

Tổng chi quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp làm thêm giờ)

Trong đó:
(1)

Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12 năm n-1

-

Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến

-

Điều chỉnh quỹ tiền lương (bao gồm cả kinh phí còn thiếu của các năm trước)

(2)

Tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở

n

Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL

(1)

10% tiết kiệm chi thường xuyên

(2)

50% tăng thu NSĐP
- 50% tăng thu NSĐP dự toán năm nay so năm trước
-50% tăng thu NSĐP thực hiện năm trước so dự toán năm trước

(3)
(4)
(5)

Từ nguồn giá viện phí

III

Kinh phí đề xuất phải bổ sung hoặc chuyển nguồn

Từ nguồn giá học phí
Thu sự nghiệp khác
ngày ... tháng... năm ....

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 08

(Biểu số 04 - TT69)
D ự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
(Đính kèm Công văn sốỔOỈD /UBND-KT ngày /íỗ tháng ĩ năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)
----D ự KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

NĂM HIỆN HÀNH (N -1 )
NỘI DUNG

STT

D ự TOÁN
UBND thành
phố giao
1

I

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bỗ
sung cân đối từ ngân sách thành pbố cho ngân sách địa phương

1

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm,
1.1 dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ

chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
1.2 Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)
Trong đó:
1.2.1

Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn

a

Chi đầu tư XDCB vốn ừong nước

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

c

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.2.2 Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực
a

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

D ự TOÁN
HĐND cấp
huyện quyết
đinh
2

ĐÁNH GIÁ
THỰC HIỆN

NĂM
D ự TOÁN (N)

NĂMN+1

NĂMN+2

3

4

5

6

D ự KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

NĂM HIỆN HÀNH (N -1)
STT

NỘI DUNG

D ự TOÁN
UBND thành
phế giao
1

b

Chi khoa học và công nghệ

2

Chi thường xuyên

a

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

b

Chi khoa học và công nghệ

3

Dự phòng ngân sách

4

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

II

CHI CHUYỂN NGUÒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG

D ự TOÁN
HĐND cấp

huyện quyết
đinh
2

ĐÁNH GIÁ
THựC HIỆN

NĂM
D ự TOÁN (N)

NĂMN+1

NĂMN+2

3

4

5

6

ngày ... tháng... năm ....

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Kỷ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 10

N ...

(Biểu số 07-NĐ31)
D ự KIÉN CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
(Đính kèm Công văn số 3ỮẪỮ/ƯBND-KT ngày 43 tháng g năm 2020 của ủy ban nhăn dân thành phổ)

Nội dung

B

Đơn vị: Triệu đồng
So sánh
Dự
Dự
ước
kiến
Dự
Dự kiến
toán
thực
ngân
toán
ngân sách
hiện Tuyệt Tương ngân
sách
năm Nnăm N+2
sách
năm N- đối
đối
năm
1
năm
N
1
N+l
3=2-1

4=2/1

A TỔNG NGUÒN THU NSĐP

1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
n Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
1 Thu bổ sung cân đổi ngân sách
2 Thu bổ sung có mục tiêu
r a Thu kết dư
IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B TỎNG CHI NSĐP

Tổng chi cân đổi ngân sách địa phưoug
Chi đầu tư phát triển
Chi thường xuyên
Dự phòng ngân sách
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
Chỉ các chương trình mục tiêu
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III Chi chuyển nguồn sang năm sau
1
1
2
3
4
II
1

Ghi ch ú : Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-l, N+ l và N+2 là năm trước, năm sau và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.
ngày ... tháng... năm.....
TM/UY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Kỷ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 11

,N

(Biểu số 08-NĐ31)

D ự KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH vực GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...
(Đính kèm Công văn sổ SĐiD /UBND-KT ngày / ì ỉ thảng 2 năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

s
TT
A

Nội dung

Ước thực
hiên năm
N -l

D ư toán
ngân sách
năm N

B

1

2

•

So sánh

D ư kiến
ngân sách
năm N + l

D ự kiến
ngân sách
năm N+2

3=2/1

4

5

•

•

TỎNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I

Thu nội địa
Tốc độ tăng thu (%)
Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

Trong đó:
1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (*)
2 Thuế thu nhập cá nhân
3

Thuế bảo vệ môi trường

4

Lệ phí trước bạ

5

Thu tiền sử dụng đất

II Thu viện trợ
Tốc độ tăng thu (%)
Tỷ trọng trong tỏng thu NSNN (%)
G hi c h ủ :
(*) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, ưừ các doanh
nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
__, ngày ... tháng... năm .....
TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 12

- N ...

(Biểu sổ 09-NĐ31)
D ự KIÉN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẮP HUYỆN GIAI ĐOẠN 03 NĂM ...

í'(Đỉnh kèm Công văn sổ ỗOiC /UBND-KT ngày J 3 tháng <f năm 2020 của ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Nội dung

Dự toán
năm N -l

A

B

1

I

Nguồn thu ngân sách

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn tò năm trước chuyển sang

II

Chỉ ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

Ước thực
hiện năm
N -l

Dự toán
ngân sách
năm N (1)

Dự kiến
ngân sách
năm N +l

Dự kiến
ngân sách
năm N+2

2

3

4

5

Chi chuyển nguồn sang năm sau
3
Ghi c h ú : (1) Năm N là năm dự toán ngân sách; theo đó, các năm N-l, N+ỉ và N+2 ỉà năm trước, năm sau
và năm sau nữa của năm dự toán ngân sách.
ngày ... tháng... năm ......
TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Kỷ tên, đóng dấu)

