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     Kính gửi:   

    - Văn phòng Sở; các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

    
 Thực hiện Thông tư số 47/2022/TT-BT  ngày 29/7/2022 c   Bộ Tài 

chính hướng d n  ây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023  kế hoạch tài 

chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; Hướng d n số 4264/HD-STC 

ngày 13/10/2022 c   Sở Tài chính về một số nội dung  ây dựng dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023  kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-

2025.  

Để có cơ sở tổng hợp dự toán NSNN năm 2023 báo cáo Sở Tài chính 

thẩm định  đề nghị Văn phòng Sở  các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn 

vị trực thuộc Sở đánh giá việc thực hiện Dự toán NSNN năm 2022   ây dựng dự 

toán NSNN năm 2023 theo đ ng quy định c   Lu t NSNN  các văn b n hướng 

d n thực hiện, đ c biệt  ưu   các điểm s u: 

 1. Dự toán ph i đầy đ  các kho n thu  ệ phí  chi phục vụ cho công tác thu 

 ệ phí; chi các đề án  chính sách  kế hoạch  iên qu n; các kho n kinh phí không 

thường  uyên khác (b o dưỡng  sử  chữ  tài s n công theo quy định tại Thông 

tư số 65/2021/TT-BT  ngày 29/7/2021 c   Bộ Tài chính; đại hội nhiệm kỳ; kỷ 

niệm các ngày  ễ  ớn; tổ chức các sự kiện văn hó    ã hội…). 

2. Dự toán chi ngân sách ph i được  ây dựng theo các nhiệm vụ chi cụ 

thể  căn cứ theo chức năng  nhiệm vụ c   cơ qu n  đơn vị được cơ qu n có thẩm 

quyền gi o. Đối với các nội dung chi đã có định mức kinh tế - kỹ thu t và đơn 

giá, các đơn vị căn cứ định mức và đơn giá để  ây dựng dự toán; đối với các nội 

dung chi chư  có định mức kinh tế - kỹ thu t và đơn giá  căn cứ chế độ  định 

mức chi và các quy định tài chính hiện hành để  ây dựng dự toán  đồng thời 

thuyết minh đầy đ   chi tiết. 

3. Đối với các hội đoàn thể: Việc  ây dựng dự toán chi ngân sách nhà 

nước hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ được Đ ng  Nhà nước gi o thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 c    hính ph  quy 

định về tổ chức  hoạt động và qu n    hội; Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 



06/01/2011 c   Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ NSNN cho hội có 

hoạt động gắn với nhiệm vụ c   nhà nước gi o. 

4. Về biểu m u: L p biểu m u số 05  06  07  08  09 11.1 12.1  12.2  12.3  

12.4  12.5  13.1 đến 13.10 (theo từng sự nghiệp)  14  15.1  15.2  18 (các nội 

dung thuộc ngành theo dõi  qu n   ) b n hành kèm theo Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 c   Bộ Tài chính  biểu m u số 01 kèm theo 

thông tư số 47/2022/TT-BT  ngày 29/7/2022 c   Bộ Tài chính và biểu m u 

kèm theo Hướng d n số 4263/HD-ST  ngày 13/10/2022 c   Sở Tài chính. 

 5. Thời hạn: hoàn thành gửi về Sở (qu  phòng Kế hoạch - Tài chính) 

trước ngày 21/10/2022. 

(Kèm theo Hướng dẫn số 4263/HD-STC ngày 13/10/2022 của Sở Tài chính) 

 Đề nghị Văn phòng Sở  các phòng chuyên môn Sở và các đơn vị trực 

thuộc triển kh i thực hiện nghiêm t c  đ ng thời gi n yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Giám đốc  các phó GĐ; 

 - Lưu VT  KHT . 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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