
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-TCKH            Đăk Hà, ngày        tháng     năm 2022 
 

 

V/v xây dựng dự toán thu - chi 

ngân sách nhà nước năm 2023. 
 

 

     Kính gửi:  

- Các đơn vị dự toán trực thuộc huyện; 

      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công an huyện; 

- Cơ quan quân sự huyện. 
 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023; Văn bản số 2397/UBND-KTTH ngày 27 tháng 7 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

Thực hiện Công văn số 2985/STC-QLNS ngày 02/8/2022 của Sở Tài 

chính tỉnh Kon Tum về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023, kế hoạch tài chính và NSNN 03 năm 2023-2025; Văn bản số 

2174/SKHĐT-TH ngày 27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về 

việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư 

công năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu xây dựng dự toán. 

Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 phải theo đúng các quy 

định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách; trên cở sở nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương để tiết 

kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.  

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2022; các định hướng mục tiêu, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021- 

2025, các đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 

2023, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ, 

kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2023 trên cơ 

sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác; quán triệt 

chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; chủ động 

dự kiến dự toán đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm 

vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định, cho chủ trương triển khai thực 

hiện.  

Để đảm bảo công tác xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023 đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ. Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà 



đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023 lưu ý một số nội dung sau: 

2. Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023: 

2.1 Đối với các đơn vị phòng, ban có thu: Các đơn vị cần rà soát cụ thể 

các danh mục khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ đang thực hiện để đảm bảo đúng, 

đủ, phù hợp với quy định tại Luật phí và lệ phí và quy định giá dịch vụ. Các cơ 

quan, đơn vị căn cứ số thu thực hiện năm 2021, ước thực hiện thu năm 2022, dự 

kiến các mức thu trong năm 2023, khả năng đóng góp của người sử dụng dịch 

vụ và những yếu tố dự kiến tác động đến thu năm 2023 để xây dựng dự toán thu 

phù hợp cụ thể:  

+ Tổng số thu trong năm 2021: Số thu tính theo niên độ ngân sách. 

+ Số được để lại chi theo chế độ năm 2021: Ghi cụ thể tỷ lệ %. 

+ Số nộp NSNN năm 2021: Ghi cụ thể tỷ lệ %. 

+ Số thu năm 2022 (tính đến ngày 31/10/2022): Kèm theo đối chiếu tài 

khoản tiền gửi tại kho bạc hoặc báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế. 

+ Ước thực hiện thu cả năm 2022: 

+ Dự kiến số thu năm 2023: Báo cáo chi tiết từng danh mục. 

(Chi tiết theo phụ lục PL05/NS kèm theo) 

2.2 Đối với các đơn vị trường học: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được 

giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị 

trường học trực thuộc trên địa bàn huyện xây dựng dự toán thu và phương án sử 

dụng nguồn thu dịch vụ (học phí) theo quy định. 

2.3 Đối với các xã, thị trấn: Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội giai đoạn 2022-2026, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 

ngân sách năm 2022, trên cơ sở phạm vi thu NSNN theo quy định và các văn 

bản hướng dẫn Luật, dự báo nguồn thu năm 2023 đối với từng ngành, từng lĩnh 

vực, các cơ sở kinh tế và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn để tính 

đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng khoản thu theo chế độ. Phân tích, đánh giá 

cụ thể những tác động tăng, giảm thu ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 

2023 trên địa bàn theo từng lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế. 

3. Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2023: 

Trên cơ sở Luật NSNN, nội dung trình nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022; chính sách, chế độ, định 

mức chi NSNN; các đề án, nhiệm vụ theo phê duyệt của cấp thẩm quyền,..., xây 

dựng dự toán chi thường xuyên năm 2023 chi tiết theo từng lĩnh vực chi, đảm 

bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, 

chế độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an 

sinh xã hội, các chính sách cho người dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh. 

Nội dung xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2023 cần lưu ý: 

- Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi năm 2023 đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, phạm vi sử dụng đối với từng nguồn kinh phí. 

Triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết để tập trung đảm bảo đáp 

ứng được nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách 



do Nhà nước ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh xã 

hội.  

- Chủ động rà soát, xây dựng dự toán các khoản chi hoạt động, nhiệm vụ 

đặc thù dự kiến thực hiện trong năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên 

môn từng cơ quan, đơn vị để xem xét, bố trí dự toán ngay đầu năm giảm tình 

trạng đề nghị bổ sung kinh phí mang tính sự vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả điều 

hành nhiệm vụ chi ngân sách. 

- Các đơn vị chịu trách nhiệm về dự toán đã lập, chủ động sắp xếp, lồng 

ghép nhiệm vụ trong dự toán được giao để hoàn thành nhiệm vụ được giao trên 

tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, chính sách đã quy định. UBND huyện 

không xem xét bổ sung kinh phí phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm (trừ 

các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh). 

- Đối với các Hội đặc thù: Lập dự toán kinh phí theo đúng quy định của 

Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (Hội 

người cao tuổi; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội nạn nhân chất độc da 

cam; Ban liên lạc tù chính trị). 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tham mưu xây dựng phương án 

phân bổ chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục năm 2023 đảm bảo theo qui 

định tại Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Kon 

Tum về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum để 

trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

4. Hồ sơ lập dự toán và thời gian báo cáo: 

4.1 Hồ sơ lập dự toán xắp xếp theo thứ tự sau: 

4.1.1 Bảng thanh toán tiền lương tháng 10 năm 2022 (bảng gốc) kèm theo 

giấy rút dự toán tiền lương tháng 10/2022 (photo).  

4.1.2 Bảng tổng hợp đăng ký nhu cầu quỹ lương năm 2023 (Có biểu mẫu 

kèm theo) 

+ Khối đảng, đoàn thể: Theo phụ lục PL 01/NS, PL 03b/NS 

+ Khối QLHC: Theo phụ lục PL 02/NS, PL 03b/NS 

+ Khối giáo dục: Theo phụ lục PL 03a/NS, PL 03b/NS 

  + UBND các xã, thị trấn: Theo phụ lục PL 04/NS. Ngoài phụ lục 

04/NS, mỗi loại phụ cấp được lập theo một mẫu biểu riêng gồm họ tên, chức vụ, 

hệ số phụ cấp, tỷ lệ đóng bảo hiểm (nếu có) như: phụ cấp cấp ủy; phụ cấp Đại 

biểu HĐND; phụ cấp cán bộ xã nghỉ việc (nếu có); đối với phụ cấp không 

chuyên trách xã và phụ cấp không chuyên trách thôn, TDP thực hiện theo Nghị 

quyết 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/20201; Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND 

ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với 

                                              
1 Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 



những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người 

trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đối 

với phụ cấp dân quân tự vệ theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 đề 

nghị các xã, thị trấn chi tiết cụ thể các khoản phụ cấp (pc trách nhiệm, pc đặc 

thù, pc thâm niên, pc hàng tháng…và tính đủ các chế độ BH);… Phô tô quyết 

định xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ cấp xã (nếu có)) và 

các Quyết định (văn bản) công nhận thôn 350 hộ trở lên, thôn trọng điểm phức 

tạp về an ninh trật tự (nếu có). 

(Phô tô Quyết định nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức năm 

2023 kèm theo) 

4.1.3 Dự toán chi tiết các khoản chi phát sinh ngoài dự toán (kèm theo các 

văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chi nếu có). 

4.1.4 Báo cáo và dự kiến nguồn thu các khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ. 

4.1.5 Dự toán thu và phương án sử dụng nguồn thu dịch vụ. 

4.1.6 Thuyết minh xây dựng dự toán ngân sách năm 2023. 

4.1.7 Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao 

để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Hội đặc thù. 

4.1.8 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm (Trung tâm Môi trường 

và dịch vụ đô thị). 

4.2 Thời hạn nộp báo cáo: 

- Dự toán thu, chi NSNN năm 2023 (đồng thời gửi bản giấy) và các hồ sơ 

có liên quan kèm theo các đơn vị gửi về UBND huyện Đăk Hà (qua Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện) trước ngày 10/11/2022 (UBND các xã, thị trấn gửi 02 

bản). 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định 

và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đối với các đơn vị trường học 

trực thuộc trên địa bàn huyện. 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện. 

Sau ngày 10/11/2022 các cơ quan, đơn vị nào không nộp dự toán, tổng hợp báo 

cáo UBND huyện và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. 
 

Trên đây là một số nội dung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2023, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận :  
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện uỷ;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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