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THÔNG BÁO 

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng  

nhân dân thành phố quyết định dự toán ngân sách thành phố  

và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022 

  
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước, 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thực hiện công khai chỉ tiêu, biểu 

mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp thành phố Lạng Sơn 

quyết định dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách cấp thành phố 

năm 2022, như sau: 

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân 

sách cấp thành phố trình Hội đồng nhân dân cấp thành phố  

- Cân đối ngân sách thành phố (theo Biểu số 69/CK-NSNN kèm theo 

Thông báo này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách 

xã (theo Biểu số 70/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN kèm theo 

Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi 

ngân sách xã theo cơ cấu chi (theo Biểu số 72/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 

73/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức (theo 

Biểu số 74/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ 

quan, tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 75/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, 

tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 
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- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo 

Biểu số 77/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (theo Biểu số 80/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

2. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách thành phố và phương án 

phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022 

2.1. Cơ sở xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân 

sách địa phương năm 2022 

Thực hiện theo quy định tại 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, kế hoạch tài chính 3 năm 2022-2024; Công văn số 548/STC-QLNS 

về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch 

tài chính 3 năm 2022-2024. 

Năm 2022 là năm thứ hai của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế 

hoạch Tài chính 5 năm 2021-2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai 

đoạn 2022-2025, 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. Việc xây dựng dự toán 

NSNN được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được HĐND các 

cấp thông qua. 

- Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022: 

+ Được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022; Nghị 

quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ 

phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022. 

+ Dự toán thu NSNN năm 2022 được thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các dự thảo Quyết định 

giao dự toán năm 2022 của tỉnh. Đồng thời, xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu 

chí theo dự thảo quy định của HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ 

lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp năm 2022 theo đúng 

quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để 

thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế,thực hiện các biện pháp cải cách 

hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, 
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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. 

- Về dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022: Dự toán chi NSNN năm 

2022 được xây dựng trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư, chi thường xuyên 

của giai đoạn mới theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; 

chế độ chính sách, định mức chi hiện hành theo quy định, nguồn bổ sung từ ngân 

sách tỉnh và khả năng ngân sách của thành phố đảm bảo trong phạm vi tổng mức đã 

được giao theo tinh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.  

2.2. Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

a) Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 400.000 triệu đồng. 

b) Tổng thu ngân sách thành phố là 630.697 triệu đồng, trong đó: 

- Thu điều tiết    : 344.600 triệu đồng; 

- Thu bổ sung cân đối   : 285.197 triệu đồng; 

- Thu bổ sung có mục tiêu   : 900 triệu đồng. 

c) Tổng chi ngân sách thành phố là 630.697 triệu đồng, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển   : 165.754 triệu đồng; 

- Chi thường xuyên   : 453.127 triệu đồng; 

- Chi dự phòng ngân sách  : 11.816 triệu đồng. 

 2.3. Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022 

a) Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 400.000 triệu 

đồng, cụ thể: 

 - Các phường, xã thu   : 45.185 triệu đồng; 

 - Chi cục thuế thu    : 338.985 triệu đồng;  

 - Các đơn vị khác  thu    : 15.830 triệu đồng; 

b) Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách thành phố là 630.697 triệu đồng 

- Chi cân đối ngân sách thành phố : 630.697  triệu đồng, trong đó:  

 + Chi ngân sách cấp TP  : 578.708  triệu đồng; 

 + Chi ngân sách cấp xã  : 51.989  triệu đồng. 

c) Bổ sung cho ngân sách cấp xã  : 47.059 triệu đồng, trong đó:  

 + Bổ sung cân đối    : 47.059 triệu đồng.  
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d) Ghi thu - Ghi chi vốn viện trợ         : 9.278 triệu đồng. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông báo công khai theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);  

- TT HĐND TP;                          

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP;  

- UBND các phường, xã;  

- CVP, PCVP+CV; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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