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Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các 

huyện, thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Vĩnh Yên về dự toán ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên 

năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Vĩnh Yên về việc phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 

2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - KH thành phố Vĩnh Yên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán chi 

ngân sách địa phương năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố: 2.246,086 tỷ 

đồng. Trong đó: Thu nội địa: 2.246,086 tỷ đồng. 

2.  Tổng chi ngân sách địa phương: 1.357,855 tỷ đồng. 

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.345,757 tỷ đồng, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 600,554 tỷ đồng 

- Chi thường xuyên: 718,816 tỷ đồng 

- Chi dự phòng: 26,387 tỷ đồng 

2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 12,098 tỷ 

đồng. 

3. Chi ngân sách nhà nước các cấp: 1.357,855 tỷ đồng. 

- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp thành phố: 1.090,201 tỷ đồng. 
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- Chi ngân sách cấp xã, phường: 267,654 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại các phụ biểu kèm theo) 

Chi đầu tư phát triển có Quyết định và biểu chi tiết riêng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các đơn vị dự toán thuộc ngân sách thành phố thực hiện cơ chế quản lý 

hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 

về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

QLHC đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Yêu cầu khi phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2022: 

2.1. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 được UBND thành 

phố giao, các phòng, ban, đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp thành phố và 

UBND các xã, phường phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn 

vị trực thuộc đảm bảo các yêu cầu: 

- Đối với các phòng, ban, đơn vị cấp I thuộc ngân sách thành phố khi tiến 

hành phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc 

phải khớp đúng dự toán được UBND thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết 

theo từng lĩnh vực chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- UBND các xã, phường trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, 

chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình. Căn cứ dự 

toán ngân sách xã, phường và phương án phân bổ ngân sách xã, phường cả năm 

đã được HĐND xã, phường quyết định, UBND xã, phường quyết định phân bổ 

chi tiết dự toán chi ngân sách xã, phường theo từng bộ phận gửi Kho bạc nhà 

nước nơi giao dịch để nhập dự toán và làm căn cứ kiểm soát, thanh toán các 

khoản chi; đồng thời gửi Phòng Tài chính – KH thành phố để báo cáo. 

2.2. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân 

sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao. Tổ 

chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm 

soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy 

định. 

Tăng cường quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, khắc 

phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Thực 

hiện phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 theo Luật Đầu tư công và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2.3. Quản lý chặt chẽ từng khoản chi theo đúng dự toán đã được phê 

duyệt, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi 

thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí 
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công tác trong và ngoài nước; ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo 

đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ 

các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn đối với một số khoản chi theo 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách nhà nước. 

2.4. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 

2022 và tích lũy cho giai đoạn 2022-2025 từ: 

- 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) dự toán năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền giao; 

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2021 còn dư chuyển 

sang (nếu có); 

- 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán 

năm 2021(không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) để tính chi 

tạo nguồn cải cách tiền lương, loại trừ thêm một số khoản thu gắn liền với nhiệm 

vụ chi cụ thể, gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy 

định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất 

công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà 

thuộc sở hữu nhà nước); 

- Đối với các cơ quan đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 

40% số thu được để lại theo đơn vị; 

- Khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2022 so 

với dự toán năm 2022 (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) 

để tính chi tạo nguồn cải cách tiền lương, loại trừ thêm một số khoản thu gắn 

liền với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng 

trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ 

quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi 

đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho 

thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước). 

2.5. Chậm nhất 05 ngày sau khi phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị 

trực thuộc; các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách thành phố và UBND các 

xã, phường có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố và Phòng Tài chính – KH 

kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc 

và từng bộ phận thuộc xã, phường. 
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2.6. Các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách thực hiện chế độ công khai tài 

chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của 

Bộ Tài chính về công khai tài chính ngân sách. 

2.7. Giao Phòng Tài chính – KH giao chỉ tiêu hướng dẫn thu, chi ngân 

sách Nhà nước năm 2022 cho các đơn vị cấp thành phố, các xã, phường theo 

quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng HĐND-UBND, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể, 

hội, Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ 

quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tài chính (B/c); 

- TTTU; TT HĐND thành phố (B/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Như điều 3 (t/h); 

- TT VHTT-TT thành phố; 

- Cổng TTGTĐT thành phố; 

- Lưu VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Phương 
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