
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-TCKH 
V/v xây dựng dự toán NSNN 

năm 2023 và kế hoạch tài chính - 

ngân sách 03 năm 2023-2025 

Xuân Trường, ngày      tháng 8 năm 2022 
 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1332/HD-STC ngày 11/8/2022 của Sở Tài chính về 

xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 

năm 2022-2025, UBND huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025 (theo Mẫu biểu đính kèm) 

gửi về UBND huyện (qua Phòng TC-KH huyện tổng hợp) trước ngày 31/8/2022. 

Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, các xã, thị trấn gửi Mẫu biểu về đồng chí 

Quý - file dữ liệu gửi vào địa chỉ mrngvuquy@gmail.com; các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện gửi Mẫu biểu về đồng chí Huyền - file dữ liệu gửi vào địa chỉ 

huyenvt.taichinh@gmail.com; Mẫu biểu xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã 

hội gửi về đồng chí Thọ - file dữ liệu gửi vào địa chỉ tranvinhtho.nd@gmail.com.  

2. Giao Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường thuộc 

ngành quản lý xây dựng dự toán NSNN năm 2023; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 

năm 2023-2025 và tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng TC-KH huyện). 

 3. Giao Phòng TC-KH huyện thẩm định, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, trình UBND huyện phê duyệt và báo cáo Sở Tài chính tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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