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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm và giải pháp 

chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2022 

 

  

 Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 

2284/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khoá XV, kỳ họp thứ năm về 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) đã giao 

dự toán đến đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo theo quy định. 

 Trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng 

cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022 

Những tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, giá dầu và giá đầu vào một số nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh và đời sống của Nhân dân; 

thời tiết diễn biến thất thường, cùng với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 về giảm mức thuế bảo 

vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Chính phủ ban hành các Nghị định: 

Số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế 

theo Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất 

thuế GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 

gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu 

nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 đã tác động lớn đến thu NSĐP và 

tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, 

cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, môi trường 

kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kết quả cụ thể: 
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1. Về thu ngân sách  

Tổng thu NSĐP 6 tháng đầu năm đạt là: 5.699.174 triệu đồng, đạt 76% dự 

toán Trung ương giao, đạt 73% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó: 

1.1. Thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện 6 tháng là: 915.454 triệu 

đồng(1), đạt 47% dự toán Trung ương giao, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao và 

tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. 

Thu nội địa dự toán giao: 2.180.000 triệu đồng, thực hiện: 892.067 triệu 

đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Có 10/13 khoản thu đạt trên 50% dự toán 

Trung ương giao, trong đó có 07/13 khoản thu đạt trên 50% dự toán HĐND 

tỉnh giao phản ánh dấu hiệu chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội 

trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo 

tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Có 01/13 

khoản thu đạt 50% so với dự toán HĐND tỉnh giao (thu lệ phí trước bạ) và 

05/13 khoản thu có tiến độ đạt dưới 50% dự toán, nhưng lại chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: Thu tiền sử dụng đất (đạt 

22% dự toán HĐND tỉnh giao); thu từ DNNN do Trung ương quản lý (đạt 34% 

dự toán HĐND tỉnh giao); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 39% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao; thu xổ số kiến thiết (đạt 46% so với dự toán HĐND tỉnh 

giao); thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 49% so với dự toán HĐND tỉnh giao), 

cụ thể như sau: 

a) Một số khoản thu thực hiện đạt khá, cụ thể như sau: 

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán giao: 8.000 

triệu đồng, thực hiện: 5.971 triệu đồng, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh giao. Chủ 

yếu do phát sinh một số khoản thu từ việc nhập máy móc thiết bị của các Công 

ty thủy điện (Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải: 1.500 triệu đồng; Công ty 

Cổ phần Sông Đà 705: 440 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư XD 

thủy điện: 911 triệu đồng; Công ty Cổ phần EHULA: 590 triệu đồng; Công ty 

Cổ phần thủy điện Phiêng Lúc: 650 triệu đồng...) và một số nhà thầu nước 

ngoài khác. 

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý: Dự toán giao: 4.500 triệu 

đồng, thực hiện: 2.649 triệu đồng, đạt 59% dự toán HĐND tỉnh giao. Chủ yếu 

                                           
 (1)  Thu ngân sách trên địa bàn: 915.454 trđồng, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao (trong đó: thu ngân sách 

địa phương hưởng 6 tháng 769.533/2.016.920 trđồng, đạt 38% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ thu tiền sử 

dụng đất và thu xổ số thì thu cân đối 6 tháng đạt: 711.359/1.781.420 trđồng, đạt 40% dự toán HĐND tỉnh giao).  
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thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn (Công ty Cổ phần nước sạch; Công ty Cổ 

phần môi trường đô thị; Công ty Cổ phần thương mại Mường Tè; Trung tâm 

kỹ thuật tài nguyên và môi trường...). 

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao: 29.000 triệu đồng, thực hiện: 

24.609 triệu đồng, đạt 85% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này chủ yếu 

nhờ công tác quyết toán thuế năm 2021 từ các khoản thu từ tiền lương, tiền công 

và hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. 

- Các khoản thu từ phí, lệ phí: Dự toán giao: 28.000 triệu đồng, thực 

hiện: 14.594 triệu đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này chủ 

yếu thu từ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phí thuộc lĩnh vực 

công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng, phí thuộc lĩnh vực giao thông vận 

tải, lệ phí môn bài... 

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán giao: 15.000 triệu đồng, thực 

hiện 8.755 triệu đồng, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán giao 130.000 triệu 

đồng, thực hiện 118.643 triệu đồng, đạt 91% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản 

thu này đạt cao chủ yếu do thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 

giấy phép do cơ quan Trung ương của Thủy điện Lai Châu, Sơn La: 58.000 triệu 

đồng; Thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát: 37.000 triệu đồng. 

- Thu khác ngân sách: Dự toán giao 40.000 triệu đồng, thực hiện 31.301 

triệu đồng, đạt 78% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này đạt cao do các cấp, 

các ngành tiếp tục quan tâm đôn đốc và thực hiện thu hồi sau kết luận của cơ 

quan thanh tra, kiểm toán; thu tiền phạt vi phạm hành chính; thu tiền cho thuê, 

bán tài sản khác. Ngoài ra những tháng đầu năm phát sinh khoản thu tiền bảo vệ 

đất trồng lúa của các đơn vị thông báo vào thời điểm cuối năm 2021 đơn vị nộp 

vào đầu năm 2022 và của đơn vị thông báo và nộp trong năm 2022 (Ban Quản lý 

dự án các công trình điện miền Trung; Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Bụm 

1A; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Công 

ty TNHH Bình Minh Lai Châu; Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Uyên). Thu từ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo 

vệ rừng theo Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh. 

b) Một số khoản thu thực hiện đạt thấp, cụ thể:  

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: Dự toán giao 

995.000 triệu đồng, thực hiện 336.174 triệu đồng, đạt 34% dự toán HĐND tỉnh 

giao. Nguyên nhân đạt thấp do đầu năm vào mùa khô, lượng mưa ít dẫn đến trữ 

lượng nước lòng hồ tại các nhà máy thủy điện đạt thấp, do đó hiệu suất phát máy 
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của các nhà máy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với công suất thiết kế. Bên cạnh đó 

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định 

chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa, 

dịch vụ được giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%; Nghị định 

số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 

2022, tác động làm giảm thu ngân sách. 

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Dự toán giao 515.000 triệu đồng,  

thực hiện 202.665 triệu đồng, đạt 39% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này 

chủ yếu phát sinh từ các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện vừa 

và nhỏ (Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Na 3: 31.400 triệu đồng; Công ty Cổ 

phần Điện Lực Tây Bắc: 10.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần năng lượng Nậm 

Na 2: 11.100 triệu đồng; Công ty Cổ phần EHULA: 15.000 triệu đồng; Công ty 

Cổ phần Sông Đà: 7.200 triệu đồng...). Tuy nhiên, số thu từ khu vực doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và Doanh nghiệp xây 

dựng số thu phát sinh còn thấp do biến động của giá vật liệu đầu vào và tác động 

của việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, 

một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị 

định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 

đã tác động trực tiếp đến tiến độ thu trong lĩnh vực này. 

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao 207.500 triệu đồng, thực hiện 45.349 

triệu đồng, đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này đạt thấp, số thu 

chủ yếu của các huyện, thành phố trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 

2021 thực hiện nộp ngân sách năm 2022. Đến nay mới có 02/8 huyện, thành phố 

(Thành phố Lai Châu, Mường Tè) triển khai tổ chức được 02 cuộc đấu giá với 

số tiền trúng đấu giá 13.454 triệu đồng; 06/8 huyện còn lại đang triển khai xây 

dựng kế hoạch, phương án đấu giá quyền sử dụng đất để phấn đấu hoàn thành 

dự toán được UBND tỉnh giao năm 2022 tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2021. 

- Thu xổ số kiến thiết: Dự toán giao: 28.000 triệu đồng, thực hiện: 12.825 

triệu đồng, đạt 46% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

* Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán giao 70.000 triệu đồng, thực 

hiện 23.387 triệu đồng, đạt 33% dự toán HĐND tỉnh giao. Hoạt động xuất nhập 

khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng chậm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Khoản thu này phát sinh chủ yếu từ hoạt động nhập khẩu các máy móc, thiết bị 

để lắp máy cho các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.  
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(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo) 

c) Đối với các huyện số thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm của các 

huyện, thành phố thực hiện: 189.703 triệu đồng, đạt 37% dự toán HĐND tỉnh 

giao. Trong đó, thu cân đối ngân sách huyện, thành phố 6 tháng đầu năm: 

138.610 triệu đồng, đạt 46% dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 1% so cùng kỳ năm 

trước), có 03/08 huyện thu cân đối không bao gồm thu tiền sử dụng đất đạt trên 

50% dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: Phong Thổ đạt 59%; Nậm Nhùn đạt 

68%; Tân Uyên đạt 51%. Có 05/08 huyện, thành phố thu cân đối không bao 

gồm thu tiền sử dụng đất đạt dưới 50% dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: Tam 

Đường đạt 40%; Sìn Hồ đạt 44%; Mường Tè đạt 46%; Than Uyên đạt 38%; 

Thành phố đạt 45%. 

d) Tình hình nợ thuế đến 30/6/2022  

- Số dự nợ thuế đến 31/12/2021: 229.120 triệu đồng.  

- Số nợ thuế phát sinh 6 tháng năm 2022 là: 154.838 triệu đồng.  

- Số phát sinh giảm là: 128.539 triệu đồng.  

- Số dư nợ thuế ước đến 30/6/2022 là: 255.419 triệu đồng.  

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Thu bổ sung từ ngân sách 

Trung ương thực hiện 6 tháng: 2.865.600 triệu đồng, đạt 49% so với dự toán 

HĐND tỉnh giao. 

1.3. Thu chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022: 2.040.541 triệu 

đồng (2). Việc chuyển nguồn được thực hiện đảm bảo quy định.  

2. Về chi ngân sách địa phương 

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm được thực hiện theo 

dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản 

lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, 

chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng 

trợ cấp xã hội từ NSNN. Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thực hiện chặt 

chẽ, UBND tỉnh đã phân khai chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi 

tiết tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu. 

Chỉ đạo hướng dẫn kịp thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các 

sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, dịch bệnh động vật và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Tổng 

                                           
(2)  

Tổng chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 2.040.540 trđ trong đó: kinh phí thường xuyên 

1.589.029,7trđ (gồm: ngân sách xã 38.553,6trđ; ngân sách huyện 413.660,3trđ; ngân sách tỉnh 1.136.835,8trđ); 

kinh phí đầu tư 451.511,2trđ (gồm: ngân sách xã 2.008,1trđ; ngân sách huyện 88.978,8trđ; ngân sách tỉnh 

360.524,3trđ).   



6 

 

 

 

chi NSĐP 6 tháng đầu năm là 3.746.546 triệu đồng, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021(3), cụ thể:  

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện là 

2.704.139 triệu đồng, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng kỳ 

năm 2021, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương thực hiện 6 

tháng số tiền: 349.358 triệu đồng, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi thường xuyên thực hiện 6 tháng số tiền: 2.354.684 triệu đồng, đạt 

43% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021 (trong 

đó: Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

4% so với cùng kỳ năm 2021. Chi sự nghiệp y tế, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, 

đạt 69% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 78% so với cùng kỳ năm 2021. Chi sự 

nghiệp Văn hóa thông tin, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 62% so với 

cùng kỳ năm 2021. Chi đảm bảo xã hội, đạt 49% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

55% so với cùng kỳ năm 2021. Chi An ninh - Quốc phòng đạt 65% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021). 

b) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm thực 

hiện được 4.502 triệu đồng, bằng 21% so cùng kỳ năm 2021, do giải ngân từ 

nguồn vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 của Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững được tỉnh phẩn bổ đầu năm.  

c) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác số tiền 1.014.405 

triệu đồng, đạt 83% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021. 

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo) 

3. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương 

- Tổng số kinh phí dự phòng ngân sách địa phương giao năm 2022 là: 

140.234 triệu đồng (trong đó: Cấp tỉnh là: 67.292 triệu đồng; cấp huyện: 72.942 

triệu đồng). Số kinh phí đã phân bổ là: 18.292 triệu đồng (cấp tỉnh là: 0 đồng; cấp 

huyện là: 18.292 triệu đồng(4)). Số kinh phí còn lại là: 121.942 triệu đồng (cấp tỉnh 

là: 67.292 triệu đồng, cấp huyện là: 54.650 triệu đồng). 

                                           
 (3) Tổng kinh phí phát sinh tăng cho các nhiệm vụ cấp bách là: 40.398 triệu đồng (trong đó: Kinh phí 

cho phòng chống dịch động vật: 607 triệu đồng; kinh phí khắc phục thiên tai: 39.791 triệu đồng). 

 (4) Huyện Tam Đường 3.777  tr.đồng; huyện Phong Thổ: 8.839 tr.đồng; huyện Sìn Hồ 1.726 tr.đồng; huyện 

Nậm Nhùn: 1.259 tr.đồng; huyện Mường Tè: 480 tr.đồng; Huyện Than Uyên 2.481 tr.đồng; huyện Tân Uyên 1.355 

tr.đồng; Thành phố Lai Châu: 1.375 tr.đồng. 
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- Về sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn 

sang năm 2022 với tổng số tiền là: 92.090 triệu đồng, đã phân bổ tại Quyết định 

số 351/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh số tiền: 40.398 triệu đồng; 

số kinh phí còn lại: 51.692 triệu đồng. 

4. Công tác quản lý, điều hành 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của 

Chính phủ,  UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022 (Công văn số 285/UBND-TH ngày 26/01/2022); 

Ban hành chỉ đạo điều hành thu ngân sách như: Kế hoạch số 202/KH-BCĐ ngày 

04/4/2022 Chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu năm 2022; Kế hoạch số 859/KH-UBND ngày 22/3/2022 về triển khai 

hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh; văn bản chỉ đạo thu tiền thuê đất của các đơn vị 

sự nghiệp, thu tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện (Công văn số 

1457/UBND-TH ngày 06/5/2022).  

 - Thực hiện việc phân khai chi tiết chi thường xuyên dự toán giao đầu 

năm kịp thời; rà soát, đánh giá tác động đến nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

do dịch bệnh Covid-19 do thực hiện chính sách miễn giảm thuế theo các quy 

định của Chính phủ. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu ngân sách 

trên địa bàn, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất 

thu; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, thành 

phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh. 

 - Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về giá theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Tài chính như: Giá trước, trong và sau tết nguyên đán; tăng cường công 

tác thẩm định giá của Nhà nước; tăng cường công tác quản lý và điều hành giá 

một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu; tăng cường triển khai thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.  

 - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động chỉ 

đạo các sở, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với đổi mới quy 

trình giải quyết công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp... 

 - Các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và tiến độ 

triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các 

nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chi thực hiện phòng chống dịch Covid-19, 

kinh phí thực hiện các đề án, nghị quyết của Tỉnh. Chi ngân sách được thực hiện 

đảm bảo đúng cơ chế quản lý, điều hành ngân sách của Bộ Tài chính, đảm bảo 

công khai, minh bạch. 
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 II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Khó khăn, vướng mắc 

 Thu ngân sách 6 tháng đầu năm chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh giao. Nợ thuế phát sinh còn cao, các khoản thu theo kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra chưa được xử lý dứt điểm. Thị trường 

bất động sản đã dần phục hồi, bước đầu đã khởi sắc nhưng tâm lý của nhà đầu tư 

có phần thận trọng, ngoài ra công tác triển khai đấu giá đất tại các huyện, thành 

phố chưa được bảo đảm tiến độ theo dự toán giao. Tỷ lệ giải ngân kinh phí thực 

hiện các đề án, nghị quyết của Tỉnh tại các huyện còn rất thấp, việc triển khai 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 còn nhiều khó khăn. 

 2. Nguyên nhân 

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá dầu và giá đầu 

vào một số nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trong tỉnh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp, nguồn lực ngân 

sách nhà nước phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn hạn 

chế, công tác huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội còn gặp nhiều khó khăn. 

Trung ương chậm ban hành các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực 

hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; chậm giao kế 

hoạch vốn năm 2022 và văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia nên địa phương chưa có cơ sở tổ chức thực hiện. 

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách đôi khi còn chưa đồng bộ. 

 III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN THU, CHI NSĐP 6 

THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

thu, chi ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh giao, đòi hỏi sự nỗ lực phấn 

đấu rất lớn của các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp đã đề ra, tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2022 chủ động, 

chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu NSNN; phấn đấu 

tăng thu so với dự toán được HĐND tỉnh giao; tăng cường quản lý giá cả, thị 

trường; tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công... Trong đó tập 

trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 

 1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các 

cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ 

đạo của Chính phủ của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh để thực hiện mục tiêu vừa chống dịch 
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vừa hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và phấn đấu hoàn 

thành dự toán thu, chi NSNN năm 2022. 

 2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu 

tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhất là về thủ tục 

hành chính cho doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả, thiết thực doanh nghiệp sản xuất 

kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư. Theo 

dõi biến động giá cả, thị trường, kiểm soát giá cả thị trường theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Tài chính. 

 3. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề 

án, Nghị quyết theo chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND và 

UBND tỉnh; đồng thời kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy 

định Trung ương, Nghị quyết HĐND tỉnh đặc biệt là các văn bản hướng dẫn việc 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để tạo hành 

lang pháp lý cho tổ chức, triển khai thực hiện. 

4. Về thu ngân sách nhà nước 

(1) Tăng cường chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt công tác 

thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng cuối năm đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu 

đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn năm 2022 đạt và vượt dự toán HĐNĐ tỉnh giao, đáp ứng kịp thời các 

nhiệm vụ chi NSĐP. 

 (2) UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cơ quan Thuế và Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế 

hoạch, quyết định phê duyệt phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 

địa trên địa bàn năm 2022 phấn đấu hoàn thành, vượt dự toán đã được HĐND 

tỉnh giao. 

 (3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn tư vấn 

người nộp thuế thực hiện việc chuyển đổi và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. 

Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí để giúp doanh 

nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất kinh doanh 

theo chỉ đạo của Chính phủ. 

 (4) Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, gian lận thương mại, 

trốn lậu thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý thu hồi nợ thuế, 

giảm tỷ lệ nợ đọng thuế theo kế hoạch đã đề ra. 

 (5) Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô 

tô, máy móc, thiết bị) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh để bố trí 

sử dụng, xử lý tài sản dôi dư theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của 

pháp luật và phân cấp của tỉnh.  
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(6) Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc thực hiện các dự án thu hút đầu tư, đồng thời thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các dự án theo kế hoạch và phân kỳ đầu tư đặc biệt là 

các dự án thủy điện, định kỳ báo cáo các tiến độ, vướng mắc và kiến nghị xử lý.  

5. Về chi ngân sách 

(1) Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố điều hành, 

quản lý chi ngân sách đảm bảo dự toán giao đầu năm, chặt chẽ, đúng chế độ quy 

định; đảm bảo đầy đủ kinh phí tiền lương, phụ cấp, trợ cấp; chi thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - anh ninh và các nhiệm vụ chi cấp thiết, 

không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách. Dành nguồn 

lực cho phòng chống dịch bệnh, kinh phí đối ứng thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia và dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng, thiên tai, 

dịch bệnh... phát sinh. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thực sự 

cần thiết và có nguồn đảm bảo. 

(2) Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phân bổ 

chi tiết nguồn vốn và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022. Kịp thời nắm bắt các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết nhằm đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân, hạn chế tối đa kinh phí chuyển nguồn, kết dư chuyển sang 

năm sau. 

(3) Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và UBND các huyện, thành phố đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để hoàn thành 

mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022; chủ động có giải pháp 

quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến tiến độ thi công công trình, dự án, thực hiện nghiệm 

thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà 

nước để kịp thời thanh toán; chủ động, tích cực thu hồi vốn đã tạm ứng hoàn trả 

NSNN nhất là các khoản tạm ứng khó thu hồi từ những năm trước đây. 

 (4) Các cấp ngân sách huyện, xã phải chủ động bố trí kinh phí trong dự 

toán ngân sách đầu năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chính sách 

được cấp có thẩm quyền ban hành (phần ngân sách cấp mình phải đảm bảo, vốn 

đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022). 

(5) Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy 

mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; đẩy 

mạnh đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ 

công chức, viên chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

(6) Triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế đã được đoàn 
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giám sát HĐND tỉnh nêu tại Báo cáo số 671/BC-HĐND ngày 06/12/2021, bám 

sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao để có giải pháp kịp thời nhằm hạn 

chế tối đa kinh phí kết dư, chuyển nguồn sang năm sau, nâng cao hiệu quả sử 

dụng ngân sách nhà nước. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I thuộc 

tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc căn cứ nhiệm vụ chi được giao thực hiện rà soát khả năng thực hiện kinh 

phí trong năm để chủ động báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh 

nhiệm vụ chi hoặc hoàn trả ngân sách cấp trên để bố trí cho các cơ quan, đơn vị 

hoặc điều chuyển cho các địa phương khác trên địa bàn tỉnh có nhu cầu thực 

hiện nhưng thiếu kinh phí. 

(7) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong quản lý thu, chi 

NSNN, tài sản công, đất đai, tài nguyên. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán. 

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối 

năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- TT. Tỉnh uỷ;                    (Báo cáo) 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: V, C; 

- Lưu: VT, Th6. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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