
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:         /STC-NS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày     tháng 9  năm 2021 

V/v chuẩn bị nội dung và thảo luận dự 
toán năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
- Sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan Đảng, đoàn thể,  
Hội đặc thù cấp tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022; 

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài 
chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024;  

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 5/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1624/STC-NS ngày 2/7/2021 của Sở Tài chính về 
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài 

chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; 

Để có cơ sở phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 cho Sở, ngành tỉnh; các 

huyện, thị xã và thành phố phù hợp với dự toán Trung ương giao, làm căn cứ 
tổng hợp dự toán ngân sách địa phương năm 2022 báo cáo UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh phê chuẩn theo Luật định; đồng thời tổng hợp kế hoạch tài chính- 
ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh để tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán 
ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm. Sở Tài chính 

tổ chức thảo luận dự toán với các cơ quan, đơn vị, địa phương như sau: 

I. Thành phần làm việc 

1. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh. 

3. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và các phòng nghiệp vụ có liên quan. 

4. Lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và các phòng nghiệp vụ có liên quan. 

5. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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6. Lãnh đạo, Kế toán trưởng Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố 

7. Lãnh đạo Chi cục Thuế 04 Khu vực, Chi cục Thuế huyện Càng Long 
và Đội trưởng nghiệp vụ quản lý thuế. 

II. Thời gian, địa điểm thảo luận dự toán  

- Thời gian thảo luận theo lịch đính kèm. 

- Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tài chính, số 03, đường 19/5, Phường 1, 

TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

III. Chuẩn bị nội dung: Để việc thảo luận đạt kết quả, đề nghị lãnh đạo 

Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận tài chính - 
kế hoạch chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo theo Đề cương đính kèm. 

Báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo Đề cương đính kèm, đơn vị gửi 06 bộ về Sở 
Tài chính trước 02 ngày thảo luận dự toán (đối với Sở, ngành tỉnh gửi Phòng 

TC-HCSN; đối với các huyện, thị xã, thành phố gửi Phòng Quản lý Ngân sách). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi đến Sở Tài chính thảo luận 

dự toán thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Công văn này thay Thơ mời. Đề nghị Sở, ban ngành tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh; 
- Chi cục Thuế 04 khu vực; 

- Chi cục Thuế huyện Càng Long; 
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP; 

- Trang TTĐT của Sở; 
- Phòng TC-HCSN; 
- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Tiêu Thanh Tân 
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ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU, NỘI DUNG BÁO CÁO 

THẢO LUẬN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Công văn số     /STC-NS ngày    /     /2021 của Sở Tài chính) 

I. Về nguyên tắc chung xây dựng dự toán năm 2022: 

1. Về thu (thuế, phí, lệ phí,...) 

- Trên cơ sở số liệu thu 6 tháng đầu năm, ước thu 6 tháng cuối năm 2021, 
xây dựng dự toán thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến 

thiết) năm 2022 tăng tối thiểu 6-8% so với đánh giá ước thực hiện năm 2021; 
phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 tăng 12% so với đánh 

giá dự ước thực hiện năm 2021 (Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 5/8/2021 của 
Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi hoạt động thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Báo cáo số 

thực thu năm 2020; số thực thu đến ngày 31/8/2021 và ước thu đến ngày 
31/12/2021 (Biểu số 05, 06, 07 - Thông tư số 342/2016/TT-BTC). 

2. Về chi 

Năm 2022 là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-
2025 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015. Việc phân bổ chi 

cân đối ngân sách năm 2022 được xác định như sau: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách: xác định theo 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh 
giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 

của HĐND tỉnh. 

 - Chi thường xuyên: tạm tính phân bổ theo dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi 
thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

Trong đó lưu ý: 

+ Dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương: Năm 2022, tiếp tục thực hiện 

chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với 
sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; trong đó, tiết kiệm 10% chi thường 
xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất 
lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); 70% nguồn tăng thu thực 

hiện của NSĐP so dự toán năm 2021; các đơn vị sự nghiệp sử dụng 01 phần 
nguồn thu của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ; 50% kinh phí từ giảm chi do sắp xếp tổ chức bộ máy (giảm 
chi hoạt động bộ máy, cơ sở vật chất,...), giảm chi do giảm biên chế (giảm chi 

tiền lương, giảm chi hoạt động) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương hết năm 
2021 còn dư chuyển sang (nếu có). 

+ Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 
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Xây dựng trên cơ sở số biên chế được giao năm 2022 (trường hợp chưa 

được giao biên chế thì xác định bằng số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 
2021/số biên chế tính dự toán NSNN năm 2021 trừ đi (-) số biên chế phải tinh 

giản năm 2022 theo Đề án tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
hoặc số biên chế còn phải giảm để bảo đảm mục tiêu theo Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW), trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến 

thời điểm 01 tháng 6 năm 2021, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu biên chế 
năm 2022. 

Xác định Quỹ lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các 
khoản đóng góp theo chế độ quy định theo mức lương cơ sở 1.490.000 

đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo: (i) Quỹ tiền lương theo chỉ 
tiêu biên chế được giao năm 2022, bao gồm quỹ lương của số biên chế thực có 

mặt tính đến thời điểm 01 tháng 6 năm 2021, được xác định trên cơ sở mức 
lương theo ngạch, bậc, chức vụ; các khoản phụ cấp theo lương và các khoản 

đóng góp theo chế độ và quỹ lương của số biên chế chưa tuyển (nhưng vẫn trong 
tổng mức biên chế được giao), tính trên cơ sở lương 1.490.000 đồng/tháng và hệ 

số lương lương bậc 1 của công chức loại A1, các khoản phụ cấp theo lương cùng 
các khoản đóng góp theo quy định; (ii) Giảm quỹ tiền lương gắn với tinh giản 
biên chế. 

+ Đối với các tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp: 

Trường hợp được cấp có thẩm quyền giao biên chế: thực hiện khoán kinh 
phí theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vận dụng nguyên 

tắc bố trí chi thường xuyên NSNN lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện hỗ trợ 
cho các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

Đối với các hội quần chúng khác bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 
tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật; NSNN hỗ trợ 

cho các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

+ Dự toán các chế độ, chính sách Trung ương và địa phương năm 2022 trên 

cơ sở ước thực hiện năm 2021 hoặc số quyết toán năm 2020. Lưu ý làm rõ đối 
tượng, kinh phí một số chính sách có hiệu lực trong năm 2021, 2022; một số 

chích sách đã hết hiệu lực trong năm 2021 (Kèm biểu chế độ, chính sách). 

+ Ngân sách các cấp dành nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định 
để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương và Địa phương ban hành, 

trường hợp đã sử dụng nguồn CCTL mà còn thiếu, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần 
kinh phí còn thiếu. 

- Xác định phần ngân sách nhà nước giảm hỗ trợ hoạt động thường xuyên 
do thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy trong lĩnh vực hành 

chính và thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt 
động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 

số 19-NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 
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- Tổng hợp dự toán thu, chi kèm theo thuyết minh dự toán tổng hợp chung 

đơn vị cấp 1 đính kèm chi tiết dự toán thu, chi từng đơn vị dự toán cấp 3, kèm 
Bảng đối chiếu số dư dự toán có xác nhận của Kho bạc nhà nước đến ngày 

31/8/2021; 

- Dự toán chi tiết nội dung các nguồn thu, chi, gồm: Phí, lệ phí, thu hoạt 
động sự nghiệp, dịch vụ, thu phạt vi phạm hành chính, thu khác... năm 2022 

(nếu có); Đồng thời chi tiết các khoản chi từ nguồn thu được để lại, số ước trích 
nguồn cải cách tiền lương năm 2021; Các đơn vị có chức năng thực hiện nhiệm 

vụ xử phạt vi phạm hành chính, thu lệ phí theo quy định của pháp luật, xây dựng 
và tổng hợp dự toán chi đảm bảo hoạt động trong dự toán chi thường xuyên tương 

ứng từng lĩnh vực của các đơn vị; Các đơn vị: Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên 
ngành dự toán thu - chi từ nguồn kinh phí được trích trước theo quy định (trên 

cơ sở dự toán được phân bổ  và số thu nộp ngân sách theo quy định của năm 
2021) để lập dự toán năm 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư số 327/2016/TT-

BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Bảng thanh toán tiền lương tháng 8/2021; Quyết định dự kiến nâng bậc 
lương trong năm 2022 (nếu có); 

- Đơn vị trực tiếp quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách ,báo cáo cụ thể 

tổng nguồn thu, chi tiết các khoản đã chi, số tồn quỹ năm 2020, số thu - chi, tồn 
quỹ đến ngày 31/8/2021; Dự toán cụ thể nguồn thu - chi năm 2022; 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022 theo 
quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị 

định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND, 
84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3. Các nội dung khác còn lại thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 
1624/STC-NS ngày 2/7/2021 của Sở Tài chính. 

II. Nội dung cụ thể 

1. Đối với Sở, ngành tỉnh 

1.1. Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 

- Thực hiện lập dự toán theo các Biểu mẫu: 05, 06, 07, 11.1, 11.2, 14, 15.1 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC. 

1.2. Chi các hoạt động kinh tế:  

- Thực hiện lập dự toán theo các biểu mẫu: 12.1, 12.3  (Biểu mẫu 13.7- Áp 

dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường), 15.2 Thông tư số 342/2016/TT-BTC.  

1.3. Các Dự án:  

Dự án SME, Dự án tuyến y tế cơ sở, Dự án cơ sở dữ liệu đất đai, các đơn vị 
có các dự án đối ứng vốn ODA, lập dự toán chi tiết theo nhiệm vụ chi đúng các 

cam kết đã ký và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

* Các đơn vị cần lưu ý thêm một số nội dung thuộc các lĩnh vực sau: 

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2003/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2003/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


6 
 

Lập dự toán chi đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thứ tự ưu 

tiên cụ thể như sau: 

+ Dự toán các đề tài được phép kéo dài. 

+ Dự toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ 
công lập theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; các văn bản hướng 
dẫn thực hiện (kèm theo danh mục đề tài nghiên cứu khoa học được UBND tỉnh 

phê duyệt năm 2021). 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:  

+ Biên chế cấp thẩm quyền giao; Biên chế có mặt đến 31/8/2021; Biên chế 
tuyển dụng năm 2022 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán chi thực hiện chính sách miễn, giảm 
học phí và hỗ trợ chi phí học tập; phụ cấp thâm niên; chính sách phụ cấp, chính 

sách ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:  

+ Thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu chi thực hiện các chương 

trình, đề án của ngành y tế; dự kiến số kinh phí giảm cấp chi thường xuyên của 
các đơn vị sự nghiệp y tế theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế; nhu cầu kinh 
phí NSNN phải đảm bảo chi trả tiền lương, chế độ phụ cấp đặc thù chưa kết cấu 

vào giá dịch vụ y tế, chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định (Báo cáo số tổng 
thu, chi của từng bệnh viện. Cụ thể: 

+ Năm 2020: Báo cáo số thu, chi năm 2020 theo Thông tư số 13/2019/TT-
BYT  của Bộ Y tế. 

+ Năm 2021: Báo cáo số thu, chi đến ngày 31/8/2021; Ước số thu, chi đến 
ngày 31/12/2021. 

+ Dự toán thu, chi năm 2022 [(số liệu báo cáo thu - chi năm 2021 đến 
31/8/2021 Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm tính chính xác số báo cáo), 
đính kèm biểu số 01, 02, 03]. 

- Chi các hoạt động kinh tế: Xây dựng trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ 

được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách theo quy định; 
Xây dựng dự toán kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự 

nghiệp kinh tế công lập theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ. 

- Các văn bản chủ trương về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 

các đề xuất, kiến trong thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2022. 

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 theo biểu số 31, 33 
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ. 

- Báo cáo tổng hợp kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách Trung ương 
và địa phương năm 2020, 2021 và dự kiến nhu cầu năm 2022 theo mẫu số 03 - 
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Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính (bao gồm chính 

sách địa phương).  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tiền lương, nhu cầu thực 

hiện cải cách tiền lương năm 2021 theo biểu số 2c, 2m, 2n, 2d (Thông tư số 
61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính). 

- Đối chiếu và xác nhận nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 

còn dư của địa phương theo số liệu đính kèm. Đồng thời địa phương giải trình 
về việc nguồn CCTL năm 2020 còn dư thấp hơn số Thông báo của Sở Tài chính 

về việc nguồn thu NSĐP năm 2019, 2020 để thực hiện CCTL năm 2020, 2021. 

- Các văn bản chủ trương về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 

các đề xuất, kiến trong thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách năm 2022. 

Đính kèm biểu số 31, 33 - Nghị định 31/2017/NĐ-CP; biếu số 03 - Thông 

tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021. 
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