
UBND TỈNH HOÀ BÌNH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /STC-QLNS          Hoà Bình, ngày        tháng 7 năm 2021 

V/v: cung cấp số liệu xây dựng 

dự toán năm 2023 và kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 

03 năm 2023 - 2025 

 

 

 

Kính gửi: 

              - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

                Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội,  

                Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

                 - Cục Thống kê tỉnh; 

                 - Bảo hiểm Xã hội tỉnh; 

                 - Ban Dân tộc; 

                 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

                  

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023; 

Để có số liệu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề nghị các Sở, Ban, 

Ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cung cấp thông tin số liệu theo các 

biểu mẫu quy định, cụ thể: 

I. Biểu mẫu xây dựng dự toán năm 2023 theo ban hành kèm theo Thông 

tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp số liệu tại Mục 1 của Biểu số 28. 

2. Cục Thống kê cung cấp số liệu tại Mục 2, Mục 8 của Biểu số 28. 



2 

 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu tại Mục 6, Mục 7, Mục 10 của 

Biểu số 28, Biểu số 23, Biểu số 24, Biểu số 25, Biểu số 33, Biểu số 34. 

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp số liệu Tiêu chí trẻ em dưới 

6 tuổi tại Mục 2, Mục 11, Mục 13, Mục 16 (trừ tiêu chí số hộ gia đình dân tộc thiểu 

số, số gia đình dân tộc thiểu số nghèo) của Biểu số 28. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu Dân số trong độ tuổi đến trường 

từ 1 - 18 tuổi tại Mục 2, Mục 14 của Biểu số 28. 

6. Sở Công thương cung cấp số liệu tại Mục 9 của Biểu số 28. 

7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cung cấp số liệu tại Mục 12, Mục 17, 

Mục 19 của Biểu số 28. 

8. Sở Y tế cung cấp số liệu tại Mục 15 (trừ tiêu chí Số đối tượng mua bảo 

hiểm y tế) của Biểu số 28. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình cung cấp số liệu tại Mục 18 của Biểu số 28. 

10. Ban Dân tộc cung cấp số liệu tại tiêu chí Số hộ gia đình dân tộc thiểu số, 

Số gia đình dân tộc thiểu số nghèo tại Mục 16 của Biểu số 28. 

11. Bảo hiểm Xã hội tỉnh cung cấp số liệu Số đối tượng mua bảo hiểm y tế 

tại Mục 15 của Biểu số 28. 

II. Biểu mẫu xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 

2023 - 2025 theo Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài 

chính 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp số liệu tại Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 5, 

Mục 9 của Biểu số 01. 

2. Sở Công thương cung cấp số liệu tại Mục 6, Mục 7 của Biểu số 01. 

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp số liệu tại Mục 10, Mục 11 

của Biểu số 01. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu tại Mục 12 của Biểu số 01. 

5. Sở Y tế cung cấp số liệu tại Mục 13 (trừ tiêu chí Số đối tượng mua bảo 

hiểm y tế) của Biểu số 01. 

6. Bảo hiểm Xã hội tỉnh cung cấp số liệu Số đối tượng mua bảo hiểm y tế tại 

Mục 13 của Biểu số 01. 

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cung cấp số liệu gửi về Sở Tài chính trước ngày 

06/8/2022 để tổng hợp xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch 
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tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLNS; TC-HCSN; 

- Phòng Tin học và Thống kê; 

- Lưu: VT (N.Th). 

GIÁM ĐỐC 

      Bùi Văn Thắng 
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