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V/v cập nhật kế hoạch tài chính NSNN địa phương 03 năm giai
đoạn 2020-2022

Kính gửi:
- Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố;
- Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư.
Trong năm 2019, trên cơ sở số liệu báo cáo của Cục Thuế thành phố, Cục
Hải quan thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan,
Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố kế
hoạch - tài chính NSNN 03 năm giai đoạn 2020-20221 cùng với báo cáo dự toán
NSNN năm 2020.
Theo quy định về quy trình và thời gian lập kế hoạch tài chính – NSNN 03
năm thì trước 31/3 hằng năm phải thực hiện cập nhật, bổ sung số liệu và đánh giá
kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm đã lập năm trước để báo cáo Bộ Tài chính và
Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định2. Để có số liệu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan
phối hợp như sau:
1. Cục Thuế và Cục Hải quan thành phố thực hiện cập nhật số liệu, bổ sung
đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu NSNN năm 2019; đánh giá ban đầu về
khả năng thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2020. Đồng thời dự kiến bổ sung,
điều chỉnh (nếu có) về thu NSNN trên địa bàn năm 2021 và năm 2022, kèm theo
thuyết minh chi tiết các yếu tố tác động làm thay đổi số liệu so với số liệu đã báo
cáo HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 12 năm 2019 theo biểu số 8, 9, 10 tại Thông
tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (trong đó lưu ý tác động của dịch bệnh
Covid-19 và các chính sách đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp và khả năng thực hiện thu ngân sách). Đồng thời, đề nghị Cục Thuế thành
phố cung cấp số dự kiến thu NSNN khối thành phố và khối quận huyện giai đoạn
2020-2022 để Sở Tài chính có cơ sở xác định thu ngân sách các quận, huyện được
hưởng theo phân cấp và cân đối chi ngân sách theo quy định.
2. Các đơn vị dự toán cấp I, các Ban quản lý, chủ đầu tư căn cứ kế hoạch 03
năm giai đoạn năm 2020-2022 đã lập khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước
năm 2020, số kiểm tra dự toán chi thường xuyên năm 2020 và kế hoạch giai đoạn
2020-2022 được giao tại Công văn số 2659/STC-HCSN ngày 31/7/2019 của Sở
Tài chính kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019, dự toán NSNN được giao
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Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 03/12/2019 của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm
2019, dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm
2020.
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Điều 14 và Điều 18 Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính.

năm 2020 và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho 02 năm tiếp theo để cập nhật, bổ
sung số liệu và báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022.
Nội dung báo cáo cập nhật, bổ sung cần lưu ý những nội dung sau:
a) Xác định lại các nội dung chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới năm 2020, chi tiết
theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và theo từng lĩnh vực chi ngân sách
nhà nước, đảm bảo khớp đúng với dự toán được UBND thành phố giao năm 2020.
Trên cơ sở đó, xác định lại các nội dung chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới của 02 năm
tiếp theo 2021 và 2022, chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và theo
từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.
b) Đề xuất điều chỉnh nhu cầu chi ngân sách cho 02 năm tiếp theo 2021 và
2022, chi tiết theo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và theo từng lĩnh vực chi
ngân sách nhà nước kèm theo thuyết minh cụ thể các yếu tố tác động làm thay đổi
nhu cầu chi ngân sách so với kế hoạch đã lập trước đó.
c) Báo cáo cập nhật, bổ sung số liệu theo các biểu số 07, 20, 21, 22 tại
Thông tư số 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính kèm nội dung thuyết minh gửi về
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
a) Cập nhật, bổ sung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội
năm 2019, dự kiến ban đầu và khả năng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2020 và dự báo cho 02 năm kế tiếp; so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã
hội của thành phố đã lập trong năm 2019, kèm theo thuyết minh chi tiết cho những
thay đổi có ảnh hưởng lớn đến ngân sách địa phương (lưu ý tác động của dịch bệnh
Covid-19 và các yếu tố khác nếu có). Đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị liên
quan hoàn chỉnh biểu số 07 tại Thông tư số 69/2017/TT-BTC.
b) Tổng hợp số liệu thay đổi, cập nhật về chi đầu tư phát triển theo đề xuất
của các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó xác định số liệu chi đầu tư phát triển ngân
sách địa phương giai đoạn 2020-2022 theo từng lĩnh vực chi và từng nguồn vốn cụ
thể; đồng thời hoàn chỉnh biểu số 12 tại Thông tư số 69/2017/TT-BTC.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm phối hợp thực hiện để Sở Tài
chính tổng hợp báo cáo UBND thành phố ký gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đảm bảo thời gian theo quy định. Sau thời hạn báo cáo, trường hợp Sở Kế
hoạch và Đầu tư không có ý kiến, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính
sẽ chủ động tính toán số dự kiến chi đầu tư phát triển báo cáo UBND thành phố
xem xét, quyết định.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu
tiên, các chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án), các cơ quan đơn vị có liên quan dự
kiến bổ sung, điều chỉnh những thay đổi trong dư nợ, cơ cấu nợ vay ngoài nước, số
liệu trả nợ gốc, trả lãi vốn vay ngoài nước (chi tiết phần phải bố trí riêng trong dự
toán chi ngân sách địa phương để chi trả), trong đó cần chi tiết số dư nợ đầu kỳ, số
trả nợ, số vay vốn trong năm và dư nợ cuối kỳ của từng dự án đối với từng năm
trong giai đoạn 2020-2022.
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5. Về thời hạn báo cáo: các nội dung tại mục 1, 3 và 4 đề nghị gửi về Sở Tài
chính trước ngày 17/3/2020; nội dung số 2 đề nghị gửi về Sở Tài chính và Sở Kế
hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2020.
Sở Tài chính kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm phối
hợp chỉ đạo thực hiện theo các nội dung trên và đảm bảo thời gian theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/cáo);
- Các phòng: HCSN, TCĐT, TCDN (để ph/hợp);
- Lưu: VT, VBĐT, QLNS.TR.36
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