TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG BOA xA HQI CII(J NGHIA VIT NAM
VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc
- TLE)

Ha Nç5i, ngày 11 tháng 6 nárn 2021

HENG DAN
Xây dirng dir toán ngân sách nhà nir&c nàm 2022,
ke hoch tai chinh - ngan sach nha rnrn'c 03 nam 2022- 2024
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Can cü Lust Ngãn sách nhà nithc (NSNN) ngày 25/6/2014;
Can cü Nghj djnh s 163/2O1WND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chmnh ph
quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cüa Lust NSNN và Nghj djnh
45/2017/ND-CP ngay2l/4/2017 cua Climb phu quy d1nh clii tiet 1p ke hoach
tal chrnh 05 nam va ke hoch tai chmh-ngan sach nha nuac 03 nam;
Can dr Thông tu s 342/2016/'IT-BTC ngày 30/12/2016 cUa B Tài
chInh huâng dn Nghj djnh
163/2016/ND-CP và Thông tu so 69/2017/UBTCngay 07/7/20 17 cüa B Tài chInh huóng dn 1p kê hoach tài chliih 5 nàm
và kê hoch tài chInh ngân sách nhà nithc 03 näm;
A
A
Tren Ca sci Cong van so 646iTLD ngay 3 0/6/2020 cua Tong Lien doan ye
viçc hucing dan xay dirng di toan NSNN narn 2021 va ke hoach tai chinh - NSNN
03 nam 2021 - 2023, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huàng dn (lan 1) các
LDLD tinh, thành ph& các Cong doãnngànhTrung uang và ttxong ducing; các
Cong doan Tong Cong ty trrc thuçc Tong Lien doan; cac don v sr nghip trrc
thuc T&ig Lien doàn; cacTruông cao dang, Trung cap, Trung tam giáo diic
nghe nghiep thuçc Tong Lien doan va Trung tam Quan ly cac di,r an Tong Lien
doàn (g9i chung là: các don vj) triên khai xây drng dir toán Ngân sách nhà nuóc
(NSNN) nam 2022 va ke hoch tai chrnh - ngan sach nha nuac 03 nam 20222024 nhii sau:
I. DANH GIA TINII IIINH THUC HIN NIIIM VV THU, Cm
NSNN NAM 2021
1. Dánh giá thrc hin dir toán thu hçc phi, thu sy nghip, thu d!ch viii khác
Danh giá thrc lin t!iu NSNN theo dung quy djnh cüa Lut NSNN, quy
dnh cua phap 1ut ye thue, phi va lç phi va cac van ban clii do, dieu hanh
NSNN cCia cap có thâin quyên; không dánh giá vào thu NSNN các khoãn thu phI
dã chuyên sang giá djch vi theo quy djnh cüa L4t Phi và l phi, các khoãn duqc
khâu tth ctôi vó'i cci quan nhà nuâc hoc khoãn trIch 1i phi thu tr các hot dng
djch vi do don vj sir nghip thrc hin.
Can cü vao k& qua thu 6 tháng du nam và dir kin khã nang thc hin 6
tháng cuôi nam; dánh giá ngun thu thirc t so vâi d1r toán ducic giao du nám
(tang, giãm, t' l %), s thu np ngân sách, s thu duçic d lai dan vj sir ding
theo chê d quy diih (tS' l % so vâi lông nguôn kinh phi chi ththng xuyên).
- S kinh phi trIch tr ngun thu phi, thu khác d to ngun câi cách tin
luang (nêu có).
A
C
- De xuat, hen ngh ye die d9 chinh sach thu va su diing phi, h9c phi, thu khac.
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2. Danh gia tinh hinh thtrc hiçn nhiem vi chi dau tir phat trien nam
2021 theo tirng linh virc chi
- Dánh giá vic b6 tn va giao d toán chi du tix phát trin (DTPT) näm
202 1, bao gom ca nguon NSNN va dau tix tu cac nguon de lu ngoai can doi
ngân sách.
+ Thôi hn phãn b6 Va giao k hoch cho chü du ti.r;
A
+ Vice dieu chrnh, bo sung dir toan chi DTPT nam 2021 (neu co);
+ Khó khàn, vuàng mac và kin ngh diu chinh ca ch& chinh sách; kin
nghj trong to chi'ic thirc hin.
- TInh hInh thuc hiên di,r toán chi DTPT cüa NSNN nm 2021, chi ti&
tleo ti'mg lThhvircchi (lap, thmdjnh, phê duyt chü truong dâu ttx, quy& djnh
dau tii cac dr an dau tu cong va dieu chrnh dr an dan tu cong), gom:
s
A
.
A.
A
.,
A
A
+ Chi DTPT tu nguon clii can doi NSNN (bao gom ca chuyen nguon tu
näm trithc sang nàm 2021 theo quy djnh): Dánh giá tmnh hInh giái ngãn v6n dn
A
.A
.
A
A
hetthang 6 nam 2021, dir kien kha nang thçrc hiçn den het ngay 31/12/2021; chi
ti& theo trng ngun vn (trong do: chi ti& ngun vn h trçl tir NSDP, von
NSTW);có biu phi 1iic chi tiêt tirng di,r an, so 1iu ye tong mrc dâu tu ducrc
duyêt, von thanh toán lüy kê den hêt nàm 2020, kê hoch von nàm 2021- kê cá
von b sung, diu chinh va uâc thirc hin näm 2021, kern theo thuyêt minh).
+ Dánh giá tInh hInh xCr 1 nq c1911g xây drng ccr bàn ngun NSNN và thu
hôi von img den ngày 3 1/12/2020; uóc so xir l trong näm 2021; dir kiên so nçi
xây drng ca bàn, so üng chua có nguôn thu hôi den ngày 31/12/2021 (chi tiêt
chotirngdran).
+ TInh hInh quyêt toán dir an dâu tu hoàn thành, trong do nêu rô: so dir an
dà duçic phê duyt quyêt toán d an hoàn thành, s6 vn cOn I,i chua duqc b trI
dê thanh toán so vOi giá trj quyêt toán dir an hoàn thành duçic cap có thâm quyên
n
A
,
,
.
.
A
A
,
phe duyct; so dr an da hoan thanh nhung chua quyet toan theo quy ctnh den
het
tháng 6 näm 2021, d kiên den hêt nm 2021; nguyen nhân và giâi pháp th 1'.
+ Di vâi các ngun ngoài can di NSNN: Dánh giá vic phê duyt, b6 trl
ngun, k& qua th%rc hin nhim viii chi DTPT nám 2021 theo quy djnh (chi ti
nguôn phi và nguôn thu sir nghip ducic dê lai, qu5 phát trien hoat dng si
nghicp, nguon vay va nguon hçip phap khac cua &Yn v) theo tung lmh vrc clii.
3. Dánh giá tInh hInh thirc hin nhim vii chi thithng xuyên
3.1. ChiquãnlhànhchInh
- Dánh giá tmnh hmnh thc hin d%r toán NSNN 6 tháng du nàni (s d%r
toán dä rat den 30/6/2021, so sánh vth so dr toán duçic giao 11am 2021) và dii
kiên thiic hin câ nni. 2021, chi tit tInh hmnh dáp 1mg kinh phI cho timng nOi
dung nhim vi phãi triên khai trong näm. Dánh giá k& qua thc hin các nhim
vii trçng tam, nhüng kho kh.n, vucng mac vàdê xuât bin pháp x1m l.
- Dánh giá tmnh hInh th%rc hin ti& kim chi thithng xuyên (tit giãm chi
pMhi ngh, hi thão, tOng kêt, di cong tác trong va ngoài nuâc,... ); nhfrng khó
khan, vuang mac (neu co).
2

3.2. Chi sir nghip giáo dic va dào tao
- Dánh giá tInh hmnh th%rc hin dir toán chi NSNN 6 tháng Mu nm 2021
(so d toan da giai ngan den 3 0/6/2020, so sanh vol so dir toan duçic giao) va dr
kiên thirc hin cà nm 2021 theo trng chi tiêu nhim vii. ctuçc giao: Th%rc hin
chinh sách hQc bong dôi vói hoc sinh dan tc, chInh sách min, giãm h9c phi;
h trçl clii phI h9c tp cho sinh vien dan tOe thiu s; các nhim vii dc thu ducic
ngân sách h trçY khac (nk co). Triring hqp không si diing ht kinh phi
dirçrc giao, dngh báo cáo rô d tránh huy thy toán uhir cac nám trir&c nhir
y kien cua BQ Tai chinh (Ia neu tii cac Thong bao quyet toan chi NSNN
A
hang nam cua Tong Lien doan Lao dçng Viçt Nam (Cii the: Theo nQl dung
Thông báo so 1012/TB-BTC ngày 23/12/2020 cüa BO Tài chmnh thâm djnh quyêt
toán ngân sách nha nuâc nm 2019 cüa T6ng Lien doàn Lao clOng ViOt Nam,
phân nhn xét Va kiên nghj dâ nêu "... v viçc 4p d toán kinh phi thyc hin
chInh sách mien, giám, ho tro hQc phI, ho tro hQc tap chwa sat vái thtc tê, dê
hz.y dy toán Mn (Tru'O'ng trung cáp nghe Thai Nguyen hiy 5.563.767.000 dông,
bang 39% dit toán, Tru'Oiig Dgi hQc TOn Dic Tháng hzy 3.446.630.000 dong,
bang 50% dy toán,)).
.
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- Danh gia trnh hinh thc hiçn co che tr chu cua cac don v sir nghiçp
cong lap, tmh hmh thrc hiçn cac cheA d chmh sach da ban hanh, frong do tap
trung cac van de nhu sau:
+Dánh giá tinh h'mh thrc hin Co Chê tir chü, tr chju trách nhim v thirc
hiçn nhiçm vi, to chtic b9 may, bien che va tai chinh theo quy dnh tal Ngh
djnh so 16/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 cüa ChInh phü (ye xây drng quy chê
chi tiêu nOi bO; chi trã thu nhp thng them, trich
si ding các qu5; sap xêp bO
may, tuyên dimg can bO,...).
+ Dánh giá tInh hInh thc hin thI di&n di mói co ch hoat dng theo
Nghjquyêt so 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 cüa Chinh phü (v thrc hin nhim
vi, to chi'rc, bO may, nhân s%r, thu nhp thng them, tInh hInh trich 1p các
qu,...).
A.
A
A
+ Tmh hmh th%rc hiçn cac che dç chinh sach ye h9c phi, h9c bong doi vcn
hçc sinh sinh viên; các ché dO phii cp di vài nhà giáo,...
3.3. Chi sr nghip nghiên thu khoa h9c
- Tjnh hinh, tien do thrc hien cac nhiem vu khoa hoc thuc hiçn den
30/6/202 1, d%r kiên thrc hin den 31/12/2021).
- Dánh giá tInh hinh, kt qua trin khai thc hin Nghj dnh s6
54/2016/ND-CP ngày 14/6/2016 v co ch tr chü cüa t ch(rc khoa hçc và cong
ngh cong
- Nhtng vucng mc khO khn trong vic thirc hin co ch, chinh sách v
khoa hQc cong ngh.
3.4. Chi sir nghip bâo vO môi ththng, sir nghip dam bâo xà hOi, sir
nghip kinh tê và sr nghip vn hóa thông tin
• .A
n
A
,
,.
Danh gia tien d, ket qua giai ngan tung dr an, chucing trmh, nhiçm vi
den hêt 30/6/202 1; di kiên thuc hin den ht 31/12/2021.
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4. Dánh giá tInh hInh thirc hin kin ngh cüa co' quan thanh tra, kiêrn
toán nhà nithc và xu' 1 thu hi nq d9ng thu
K& qua thirc hin các kin nghj cüa co quan thanh tra, kim toán nhà
nithc, quy& djnh truy thu cüa Ca quan thuê các cp trong vic thrc hin kê
hoach, nhim vii thanh tra, kim tra, kim tra chap hành pháp 1ut thuê.
ii. xA DI)G DI TOAN NAM 2022 yA KE HOACH TAI fflNH
NSNN 03 NAM 2022-2024
A
1. Yeu cau
- D toán NSNN näm 2022 duqc
drng theo dung quy cljnh cüa Lust
n
A
... ban hucrng dan Luat
NSNN, Lu?.t Dau tix cong, cac Lut co lien quan va cac van
ye quy trInh, thôi hun, thuyt mirth co s& pháp 1, cn eli tInh toan, giâitrmnh;
dam bao phu hçip voi tien d9 thirc hiçn den het 31/12/2022, miic tieu, nhim vi
cüa cac kê hoach 05 nm giai don 202 1-2025 duçc phê duyt; phi hcip vâi
Nghj quyt Dai hi di biu toàn qu6c Mn thu XIII clia Dãng, chin li.rçic phát
triên kinh tê - xâ hi 5 näm 2021 - 2025, barn sat dlnh huó'ng phát triên và mi1c
tiêu, nhim vi d ra cho näm 2022 theo chi do cüa Thu tixông chInh phü.
- Vic xây drng d toán thu, chi NSNN nàm 2022 phài theo dung các quy
dnh cua phap lu?t ye quan ly thu, chi NSNN; tren co so nguyen tac, tieu chi,
dnh mIre phãn bô dr toán NSNN; quán trit chü truong tria dê tiêt kim, chong
lang phi ngay t'ir khâu l.p d toán.
-K hochtài chInh -NSNN 03 näm nàm 2022 -2024 cn tip tiic thirc
hien chmh sach tien tç chu dçng, lmh hoat, chat che, phoi hp voi chinh sach tar
khóa và chInh sach vTmô khac d gop phãn ndjnh kinh têvT mô, kim ch 1?m
phat, thirc hiçn co hiçu qua cac gial phap thrc hin tiet kiçm da de ra; ra soat,
A
A
A • A
sap xep cac khoan chi ngan sach de triçt de tiet kiçm va nang cao hiçu qua six
diing ngân sách, dam bâo nguôn lirc dê triên khai thrc hin eác chuang trInh, dir
an
cáe nhim vi tr9ng tam dt ra, dam bâo dng ch d, chmnh sách elm rihà
nuâc hiên hành.
2. Can ci? xây dy'ng
- Li4t Cong doàn nm 2012 và các van ban huâng dn thiic hin.
A
'
.
A
A
.
- Cac Ngh quyet cua BQ Chmh t, Ngh quyet cua Quoc hQl yeAglao
dic,
các Nghj dinh elm Chinh phü cac Quyet djnh cüa Thu ttthng chInh phü ye phát
triên kinh té - xã hOi và bão dam quc phông, an ninh các vung trong câ nithc.
- Nghj djnh s 16/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 elm ChInh phü quy djnh
Co chê tir chü elm don vj sir nghip Cong
Ngh djnh s 54/2016/ND-CP ngàyl4/6/2016 cüa ChInh phü v co ch
tr chu cua to chuc khoa hçc va cong nghç cong lap.
- Nghj dj11hS 163/20161ND-CP thrc hin ngày 21/12/2016 cüa ChInh
phu quy dinh chi tiet tin hanh mQt so dieu cua Luat Ngan sach nha niioc.
- Thông tu s 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa BO Tài chInh quy
drnh clii tiet tin hanh m9t so dieu cua Ngh dnh so 163/20161ND-CP ngay
21/12/2016.
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• - Nghj djnh s 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cüa ChInh phiX quy djnh
ye cci chê thu, quãn 1 hçc phI doi vâi ca sâ giáo dic thuc h thông giáo dc
quôc dan và chInh sách min, giãm hçc phi, h trçi chi phi hQc tp tt'r nm hQc
2015-2016 den nám hçc 2020-2021; Thông tu Lien tjch
09/2016/1TLTBGDDT-BTC-BLDTBXH ngày 30/3/20 16 cUa Lien b: B Tài chinh, B Giáo
di1ic Dào tao, BO Lao dng Thung binh Xä hi htrâng dn thirc hin mOt
so dieu cua Ngh djnh so 86/2015/ND-CP ngay 02/10/20 15.
Nghjdjnh S 45/2017iNDCP ngày 21/4/2017 cüa Chinh phü quy dinh
•
chi tiet
ke hoach tai chinh 5 nam va ke hoach tai chmh-ngan sach nha ntrac
03 nàm.
- Thông tu Lien tjch s 35/2014/ULT-BGDDT-BTC ngày 15/10/2014
ciXa Lien b: BO Giáo dic Dào tao, B Tài chInh hug dn thrc hin Quyet
djnh s 66/2013/QD-TTg ngày 11/11/2013 ciXaThiX tithng Chinh phüquydjnh
chmh sach ho trq chi phi h9c tap doi vrn smh vien la nguoi dan t9c thieu so
tai các ca s& giáo diic dai hoc.
- Thông tu s 12/2016111'LT-BLD-BGD DT-BTC ngày 16/6/2016 cüa
Lien bO: Bô Lao ctng Thucing birth và Xàhi, BO Giáo d%ic và Dào tao, B Tài
chInh huóng dan thrc hin Quyet djnh
55/2015/QD-TTg ngày 20/10/2015
cao
cua Thu tuong quy drnh chrnh sach no! tru doi vai hc srnh, smh vien
dang, trung cap.
- Cn eü Thông tti s 43/20161TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 ciXa B Lao
dng Thuong binh và Xà hi huóng dn thc hin chinh sách h trci dào tao nghê cho
các d6i tuçYng qu' djnh tai Diu 14 Nghj djnh 61/2015/ND-CP này 09/7/2015
cüa ChInh phü ye chInh sách ho trçi tao vic lam và Qu quôc gia ye vic lam.
- ThOngtu S6 69/2017/Tf-BTC ngày 07/7/2017 cüa B Tài chmnh huóngdk
lap ke hoach tal chinh 5 nam va ke hoach tal chinh-ngan sach nha ntwc 03 nam.
Cac Quyet dnh cua Thu tixang 9iinh phu ye cac de an, chixcing trmh
•
miic tieu quoc gia va cac quy dnh khac lien quan...
2. Xay dii'ng dir toan NSNN nam 2022 va ke hoch tai chinh - NSNN
03 näm 2022 - 2024
2.1. Xác djnh thu cu chi d.0 tu phát trin và chi thu&ng xuyên
Xây d%mg dr toán chi NSNN nàm 2022 và k hoach tài chInh - NSNN 03
nàrn 2021 - 2023 trên ccr scc dánh giá uâc thrc hin dr toán duqc giao nàm 2021
và barn sat các mic tiêu, nhim vii trng tam cüa don yj trong nAm 2022 và các
nAm tiêp theo,
d%rng k hoach trinkhai c11 th và 1p dr toán chi NSNN
dam bao tnçt de tiet kiem, chong lang phi.
a) Xac dinh thu cau chi dau tu phat then
Nhu cu chi du tu phát trin ciia cci quan, don yj näm k hoach bng t6ng
chi dâu tu phát trien Ca th và chi du tu phát trin mâi trong näm do, duçic chi
tiêt theo trng nm và theo lrnh vre chi NSNN quy djnh t.i khoãn 3 Diêu 3 Nghj,
dth so 163/2016/ND-CP th%rc hiçn ngay 2 1/12/2016 cua Chmh phu; kern theo
các tài 1iu thuyêt minh, giãi trinh ye tiên dO thuc hin ho.c kê hoach thuc hiên
cüa các dv an eó lien quan.
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b) Xác djnh nhu cu chi thung xuyen
- Nhu cu chi thiiông xuyên cüa ca quan, do'n vi nm k hoch bng thng
chi thixàng xuyen Ca s& va chi thu?ng xuyên mâi trong nAm do, duçic chi tiêt
theo trng närn va theo trng lTnh virc chi NSNN quy djnh; kern theo các tài lieu
giai trmh co lien quan. Dr toan chi hot dçng nam 2022 nguon NSNN cua cac
dan vj sir nghip cong 1p xay d%rng trên eq sci các muc tiêu v dôi mâi dan vj
sr nghip cong 1p theo Nghj quyêt so 19-NQ/TW. Cu the:
+ NAm 2022, mire tinh giám biên ch hurng lircing tr NSNN các lTnh vrc
sir nghip thrc hin theo quyt djnh giao biên chê cüa cap thãm quyên hoc theo
D an tinh giãn biên ch &rçlc duyt (nêu co), dam bâo mirc giãm bInh quãn tôi
thiu 2% so vói nám 2021, theo dO giãm qu luong tü NSNN ttrang duang t 1
giãm biên ch hrning li.rang hr NSNN.
+ NSNN không h trçY kinh phI thuOng xuyén cáe don vj, sir nghip cong 1p
dà cci ban tr bâo dam chi thtthng xuyên (thu sr nghip ion han 90% chi thurng
xuyen cüa don vi), chi b6 trI kinh phI giao nhim vii dâu thâu d.t hang nhu các don
vi sir nghip cOng 1p khác, cácdoanh nghip, t chirc, don vj theo quy djnh.
- Thirc hin tiet kim them bmh quan 10/o chi thuang xuyen NSNN (tru
các khoãn tin luang, phi cp theo lirong, cac khoãn cO tmnh chat lucmg và cac
khoan chi cho con ngucn theo che dç) so vcn d toan nam 2021 cua cac don v
trén co so ti& giãm the thim vi chi không thirc sr cap bach thu doàn ra, doàn
vao, khanh tiet, h91 thao, hçi ngh...
2.2. Di vOi các dcinvj dirtoán
a) Di vOi chi sir nghip giáo diic và dào to-dy ngh
- Dutoánthu:
+ Ngun thu hçc phi cüa h dai hçc, cao d&ig, trung cp chuyên nghip,
các tnr?mg ngh, trung tam nghê cong doân duçrc dé lai chi theo chê dO.
+ Cac ngun thu khác (nu có).
Vice 1p dir toan thirc hiçn theo quy dnh hiçn hanh, gan vcn 19 trrnh tang
phi theo nguyen tàc tInh dáng, tInh diX chi phi cung cap djch vii sr nghip công;
tong hcip vào dir toán thu NSNN phãn thu phi flOp NSNN nm 2022-2024; 1p
ke hoach rieng nguon thu duc de lai, thu hçc phi, gia dch vi s1r nghiçp cong va
các khoãn thu khác (khOng có trong danh miic phi) dé quãn l, giáni sat và yêu
A
A
,.
•A
cau tao nguon cai each tien
hang.
- Thuyt minh cci sO xây drng dr toan chi thrc hin chInh sách min,
giãm hQc phi và h trq chi phi hc t.p; kinh phi h trq dào tao nghê cho thanh
niên hoàn thành nghia vi quãn sr, nghTa viii cong an, thanh niên tinh nguyen
theo Nghj djnh so 6112015/ND-CP. . .(cii the tüng nOi dung chi, khoãn miic chi).
Dôi vOi các khoãn chi d.c thu (nêu co) phãi giái trInh Ca sO pháp 1 và thuyt
minh clii tiêt cci sO tInh toán cüa hrng khoãn chi.
Can cir vào dir toán thu và d toán chi cüa don vj mInh va xác djnh t 1
tçr dam bão kinh phI cüa nm 2022 và kê hoach tài chInh - NSNN 03 nm 20222024.
6

b) D6i v6i sir nghip khoa h9c cong ngh và môi tnthng
Xây dirng dr toán chi trén co s& hê duyt cüa cp có thAm quyn d6i vâi
cac nhim vi khoa hQc va cong ngh cap quc gia, cp b, cap ccr so, nhim vi
thixOng xuyen theo chüc nng, djch vi. cong sir ding NSNN và nhim vi khác;
phà hçip vói djnh hLrOng mic tiêu, chin luçic phát trin khoa hçc và cong ngh
giai don 202 1-2025.
- Dir toán thu (nu có): Thu các khoán thu hoat dung kinh doanh v khoa
lice cong ngh va môi trir?Yng &rqc ct lai theo quy djnh cüa nhà nuOc.
- Dir toán chi phài thuyt minh rô, cii th tüng ni dung chi, khoãn m%lc
chi (co thuyêt minh cac d tài, d an nghién cüu khoa hçc cong ngh và môi
trii?:rng, ca sO tInh chi sr nghip nghiên cru khoa h9c cong ngh và môi tnthng).
c) Chi quân 15' hành chInh: Bao grn dóng niên 1irn, tun1 ATVSLD,
chi cac de an da duqc Thu tuang Chinh phu phe duyet,... can Cu vao de an duçic
duyt và tInh hmnh kinh tê xâ hOi cüa 06 tháng dâu nàm 2021 dê lam cthi eli xây
d%rng drtoán.
d) Chi sir nghip kinh t
Can cli vào các ehucing trInh miic tiêu và mic tiêu quôc gia dâ duçcc Quoc
hi và Thu tuOng ChInh phü thông qua cüng thu các dir an dã triên khai nni
202 1, các muc tiêu thim vu nm 2022 và các nãm tiêp theo, chê d tài chinh
hin hành 1p dr toán thu câu chi thirc hin các chuang trInh nàm 2022 và kê
hoach tài chInh-NSNN 03 nàm 2022-2024 cho phü hqp.
Di vOi dr toán ngun câi cách tin luang: Các dan vj tip ti1c chIt dng
thrc hin Ca chê tao nguôn cái cách tin hxcing theo quy djnh nguôn tiêt kim
10% chi thuOng xuyen (trli các khoãn tiên lining và có tInh chat luong) dành
mt hân nguôn thu duçic dé lai theo ch d, ding thOi thrc hin theo döi,
chuyên nguôn thirc hin cãi cách tin luang näm truOc chua sIr ding (nu co)
sang nàm sau de tiêp tiic thirc hin.
A
2.3. Vice 1p ke hoach dau tu cong trung han gial doan 2021 - 2025 trong
lTnh vrc giáo dic nghe nghip thirc hin theo huOng dn cIta Tang Ciic giáo dic
nghe nghip, BO Lao dng Thuang binh và Xä hi.
ifi. TO CH(J'C THC HIN
1. Trách nhiêm thtrc hiên
- Các LDLD tinh, thành ph6; các COng doàn ngãnh Trung uang và tuong
duang; các Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc T6ng Lien doàn có trách nhim
huOng dan các don vj sr nghip trrc thuc 1p dr toán NSNN nam 2022 và k
hoach tài cbinh-NSNN 03 11am 2022-2024.
- Cac don vj sr nghip trrc thuOc Tang Lien doàn; Các TruOng Cao dng,
Trung cap; Trung tam Quãn 15' các dir an Tong Lien doàn trên ca so k& qua thirc
hin nhim vi nam 2021, chfi dng xây dirng dr toán NSNN nàm 2022 và k
hoach tài chInh-NSNN 03 nm 2022-2024 dIt các ni dung nhim vii theo dung
djnh mIre, chê d nhà nuOc quy djnh.
A

A

A

A

A.
2. Hç thong
cac bieu mau bao cao
2.1. Các biu mu chi tit 1p theo các chuang trInh, mic tiêu, eác chInh
sách ci the cn cü vao bi&i mâu ctmnh kern cüa các Thông tu hithng dan ye ni
dung c.n tp hcrp, nhu: Chmnh sách h trçl tao vic lam và qu quc gia v vic lam
xây dimg theo biêu mu ban hành kern theo Thông tix 43/2016/IT-BLDTBXH
ngày 28/12/2016 cüa Bô Lao ctng Throng binh và Xâ hOi huâng dn thirc hin
chInh sách h fr dào tao nghê.
2.2. Các biu mu tang hçip 1p d toán NSNN nm 2022:
Lp theo bi&i mu ti'r s 11.1 dn s& 13.7 ban hãnh kern theo Thông tu s
342/20161FT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài chfnh quy ctjnh chi tiêt thi hành
mt diêu cüa Nghj dijnh 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016.
23. Cac bieu mau, tong hp
ke hoach d%r toan NSNN nam 2022 va ke
hoach tài chInh - NSNN 03 nàm 2022 - 2024:
Lp theo cac bieu mau ti.r so 13 den so 22 ban hanh kern theo Thong tir so
69/2017/TT-BTC ngày 07/7/20 17 cüa BO Tài chInh huOng d.n 1p k hoach tài
chInh 5 nm vá kê hoach tâi chInh - ngãn sách nhà nuâc 03 nàm.
Báo cáo dánh giá tInh hmnh thrc hin d%r toán näin 2021, dr toán NSNN
nm 2022 và k hoach tài chmnh -NSNN 03 nárn 2022 - 2024 cüa clan vj giiv
Tong Lien ctoan (qua Ban Tai chinh) triroc ngay 01 thang 7 nam 2021, cong
thrg&i file mm theo dja chi qlkinhtetldgmail.com d tng hçip (Riêng Báo
cáo cüa các Tnthng Cao ding, Trung câpphái có kiên cüaLDLD tinh, thành phô
trçrc tiep quan ly trtrac khi gin Tong Lien doan). Sau thai han tren, Tong Lien
doàn không nhn thrçic dr toán NSNN näm 2022 và k hoach tâi chInh - NSNN
03 nàm 2022 - 2024 cüa dan vj, diiçxc hiu nàm 2022 dan vj không CO nhu cu
sr ding NSNN.
Trong qua trInh
d%rng dr toán NSNN näm 2022 và k hoachtài chinh
NSNN 03 nam 2022 - 2024, neu co nhung chinh sach che c19 mm hoc huong
dLi mâi ban hành, Tng Lien doàn sê có thông báo hutng dn b sung kjp thñ
dé các don vj biêt, thrc hin.
Tng Lien doãn Lao dung Vit Nam huóng dn d các clan vj t chüc trin
khai thirc hin theo clang ni dung, thxi gian yêu cu./
so
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No'inhn:
- Thix&ng trire DCT TLD;
- Các: LDLD tinh, thành phi; Cong doãn
ngành TW và tuang thrang; Cong doãn
Tng Cong ty trVc thuc TLD;
- Các don vi sir nghip trire thuc TLD;
- Các: TmOrng Cao d&ig Trung cp, Trung tm
GDNN trilc thuc TLD;
- Trung tam Quãn 1 các d n Tng Lien doàn.
- Liru: VT, TC
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