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BÁO CÁO THẨM TRA 

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022;  

dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và 

phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở 

Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; Tờ trình số 

204/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương 

án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2023; dự thảo 

nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức 

phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban 

Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên 

quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 

1.1. Về tình hình thu ngân sách nhà nước  

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao 4.000.000 triệu đồng, ước thực hiện cả năm thu 4.000.000 triệu đồng, 

đạt 143,5% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao và bằng 109,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện cả năm 

thu 3.712.700 triệu đồng đạt 99,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, đạt 

147,5% dự toán Trung ương giao và bằng 112,3% so với cùng kỳ (tính đến tháng 

10 năm 2022, một số lĩnh vực có số thu lớn cơ bản đạt dự toán giao đầu năm(1)). 

Đối với tình hình thực hiện thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng theo 

phân cấp, theo báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, ước thực hiện cả năm 

thu 3.535.201 triệu đồng, đạt 101,1% dự toán và bằng 116,6% so cùng kỳ năm 

                                                 
1 Như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương: Thực hiện 10 tháng  608.278 triệu đồng, đạt 92% dự 

toán; Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 10 tháng 915.662 triệu đồng, đạt 115,9% dự toán; Thuế thu 

nhập cá nhân: Thực hiện 10 tháng 156.401 triệu đồng, đạt 164,6% dự toán; Thu tiền sử dụng đất (trừ phần địa 

phương giao tăng thu): Thực hiện 10 tháng 248.482 triệu đồng, đạt 105,7% dự toán; Thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết: Thực hiện 10 tháng 106.409 triệu đồng, đạt 177,3% dự toán. 
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trước; sau khi trừ tiền sử dụng đất (bao gồm số thu từ các dự án khai thác quỹ đất 

địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương) và xổ số kiến thiết, thì ước 

thực hiện cả năm 2.513.401 triệu đồng, đạt 126,3% dự toán. 

Về tình hình thu hồi nợ đọng thuế và xử lý nợ thuế: Tính đến ngày 

30/9/2022, tổng số tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp mà người nộp thuế 

còn nợ là 160.653 triệu đồng, giảm 85.077 triệu đồng (giảm 34,6%) so với thời 

điểm 31 tháng 12 năm 2021, trong đó: nợ khó thu là 14.834 triệu đồng; nợ có khả 

năng thu là 107.957 triệu đồng; nợ chờ xử lý 37.862 triệu đồng; nợ thuế thuộc 

diện xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội (sau khi trừ số nợ đã 

khoanh nợ và xóa nợ theo quy định) còn lại 46.869 triệu đồng. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, mặc dù ước thực hiện thu NSNN trên 

địa bàn năm 2022 đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (đạt 100%), tuy nhiên 

vẫn còn một số lĩnh vực thu chưa đạt dự toán(2). Ban cơ bản thống nhất với những 

nguyên nhân Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 

18 tháng 11 năm 2022(3). 

1.2. Về tình hình chi ngân sách địa phương   

Tổng nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2022 là 11.858.608 triệu 

đồng. Trong đó, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao 8.597.048 triệu đồng; nhiệm vụ chi năm 2021 còn tiếp tục chuyển nguồn 

sang năm 2022 là 2.204.821 triệu đồng; nhiệm vụ chi Trung ương bổ sung trong 

năm 2022 là 1.056.739 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm 10.140.000 triệu đồng, 

đạt 85,5% nhiệm vụ chi và bằng 131,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi thường xuyên: Thực hiện 10 tháng 3.963.962 triệu đồng, đạt 66,8% 

nhiệm vụ chi; ước thực hiện cả năm 5.732.000 triệu đồng, đạt 96,6% nhiệm vụ chi, 

bằng 115,2% so cùng kỳ năm trước. 

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 10 tháng 2.079.386 triệu đồng, đạt 51,8% 

nhiệm vụ chi. Ước thực hiện năm 2022 là 3.807.000 triệu đồng, đạt 94,8% nhiệm 

vụ chi, bằng 142,7% so cùng kỳ năm trước (Loại trừ tạm ứng chưa thu hồi năm 

trước chuyển sang, vốn kéo dài (vốn nước ngoài, Trung ương bổ sung mục tiêu), 

ước thực hiện đạt 92,7%).  

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022. Trong năm, 

                                                 
2 Như: Thu thuế bảo vệ môi trường: ước thực hiện cả năm 175.000 triệu đồng, đạt 62,5% dự toán; Số thu từ các dự 

án khai thác quỹ đất (địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương): ước thực hiện cả năm 570.800 triệu 

đồng, đạt 47,1% dự toán.  
3 Do thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, số thu thuế bảo vệ môi trường từ tháng 

5/2022 đến tháng 12/2022 giảm; Số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng 

thu chưa đạt tiến độ dự toán, do thì trường bất động sản đang trầm lắng. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc điều hành ngân sách, trình 

cấp thẩm quyền điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn cho phù hợp với nhu cầu, tình 

hình thực tế từng đơn vị, địa phương(4). Qua công tác giám sát tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng ngoài 

những nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu tại Báo cáo, còn một số hạn chế, 

vướng mắc như: Số tiền thu từ các dự án khai thác quỹ đất Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao tăng thêm đạt thấp, dự kiến không đạt dự toán; Các khoản phí, lệ phí thu 

trên địa bàn một số xã, thị trấn không đạt dự toán giao; Việc lập dự toán ban đầu 

đối với một số nhiệm vụ chi chưa sát thực tế(5); Tạm ứng vốn cho dự án đầu tư và 

chi dự phòng ngân sách tỉnh đối với một số nội dung chưa đảm bảo quy định. 

2. Nội dung dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 

Căn cứ các quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn 

của Trung ương và trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2022, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân 

sách năm 2023 đã được Trung ương giao; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương 

án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2023, cụ thể 

như sau: 

2.1. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023 

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn địa phương giao 4.200.000 triệu đồng, tăng 

29,4% so dự toán trung ương giao năm 2023; tăng 5% so dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao năm 2022, (nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất đất, xổ số kiến thiết(6) 

tăng 11,1% so dự toán năm 2022); trong đó: thu nội địa 3.907.000 triệu đồng, 

tăng so với dự toán Trung ương giao 32,3% (tương ứng giao tăng thu 954.000 

triệu đồng(7)); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 293.000 triệu đồng (bằng trung 

ương giao).  

- Dự toán thu ngân sách địa phương 10.509.697 triệu đồng, trong đó thu cân 

đối ngân sách địa phương 7.360.973 triệu đồng. 

                                                 
(4) - Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022: Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.   

- Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2022: tại Thông báo sô 66/TB-TTHĐND ngày 

15/11/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(5) Chi công tác diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022; kinh phí hoạt động của hệ 

thống Trung tâm điều hành thông minh;…  
(6) Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất đất, xổ số kiến thiết, dự toán năm 2022 còn lại 2.492 tỷ đồng, dự toán năm 

2023 còn lại 2.770 tỷ đồng tăng 11,1% so dự toán năm 2022. 
(7) Trong đó, ngoài dự toán Trung ương giao, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, để có nguồn đầu tư cơ sở hạ 

tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển KT-XH, địa phương phấn đấu tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất và ghi thu 

tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nhà đầu tư tự nguyện ứng trước so với dự toán trung ương giao 952.863 

triệu đồng (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế). Giao thu tiền cho thuê và tiền 

bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (trung ương không giao dự toán) 1.137 triệu đồng (tổng thu 2.566 triệu đồng trừ 

chi phí được để lại 1.429 triệu đồng, chênh lệch nộp NSNN theo quy định 1.137 triệu đồng). 
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2.2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 

Dự toán chi ngân sách địa phương giao (bao gồm cả bội chi) 10.586.897 

triệu đồng, trong đó: dự toán chi cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả bội 

chi) 7.438.173 triệu đồng(8); chi bổ sung mục tiêu nhiệm vụ cụ thể từ ngân sách 

Trung ương 3.148.724 triệu đồng. 

2.3. Về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 

Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương 7.360.973 triệu đồng, sau khi trừ 

phần thu cân đối ngân sách huyện thành phố 3.958.629 triệu đồng nêu trên, dự 

toán thu cân đối ngân sách tỉnh còn lại 3.402.344 triệu đồng. Dự kiến phân bổ cho 

các nhiệm vụ chi như sau: 

- Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ 

cụ thể 247.902 triệu đồng, bao gồm: Bổ sung nhiệm vụ đầu tư phát triển 206.185 

triệu đồng; Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp 41.717 triệu đồng. 

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (chưa bao gồm bội chi ngân sách địa 

phương 77.200 triệu đồng): Sau khi loại trừ phần bổ sung mục tiêu ngân sách 

huyện nêu trên và bội chi ngân sách địa phương, còn lại 3.154.442 triệu đồng. 

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 369.061 triệu đồng; Chi thường xuyên 1.829.275 

triệu đồng; Chi trả nợ lãi vay 2.200 triệu đồng; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

1.000 triệu đồng; Dự phòng ngân sách tỉnh 68.046 triệu đồng; Chi từ nguồn tăng 

thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán trung ương giao (phân bổ cho các 

dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế) 884.860 triệu đồng(9). 

 2.4. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 

2023 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp điều 

hành thu, chi ngân sách năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023, phấn đấu 

hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban 

nhân dân tỉnh nêu tại Tờ trình, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ 

đạo một số nội dung cụ thể sau:  

                                                 
8 Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương 7.360.973 triệu đồng, tăng chi 954.000 triệu đồng  so dự toán Trung 

ương giao; Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng. 
(9) Trong đó: bao gồm dư toán chi đền bù GPMB của các dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ 

nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (thực hiện theo hình thức ghi thu ghi chi); tăng thu tạo nguồn CCTL; trích 

10% kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và 

đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên; trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định 
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- Tiếp tục chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ quy định pháp luật.  

- Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế mình tăng 

cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất 

thu, trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối 

tượng và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận 

thuế, chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các 

giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động 

khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, kinh doanh bất động sản, 

hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, vận tải hàng hóa; giữ ổn định mức nợ đọng 

thuế dưới 5% tổng thu NSNN trên địa bàn; đôn đốc thu nộp NSNN các khoản 

theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước theo quy 

định. 

- Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương 

được phân bổ vốn nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các 

quy định, hướng dẫn có liên quan của cơ quan cấp trên. 

- Chỉ đạo kiểm tra rà soát các tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện các đề 

xuất, kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân sách trong năm 2022.  

* Một số nội dung đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp thẩm tra, 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp thu, giải trình một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2022, thực hiện dự toán thu 

ngân sách năm 2023, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện, 

phấn đấu thu đạt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.  

- Hiện nay, biên chế hành chính năm 2023 chưa được cấp thẩm quyền giao, 

đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở xây dựng dự toán chi lương và các hoạt động khác. 

Bên cạnh đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở tăng 1.800.000 đồng, như vậy 

dự toán bổ sung như thế nào. Đề nghị báo cáo thêm.  

- Đề nghị rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ chi liên quan đến Nghị quyết 

09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư, phát 

triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến 

năm 2030, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.  
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- Đối với nguồn vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn 

vốn sự nghiệp, đề nghị xem xét bổ sung quy định cụ thể để các cơ quan triển khai 

thực hiện đồng bộ.  

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo 

phù hợp với số liệu dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư giao, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo số liệu phân bổ dự toán bám sát theo nguyên 

tắc tiêu chí, định mức phân bổ, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từng cấp ngân 

sách, khớp đúng giữa dự toán thu, chi và các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu 

tư công trong năm 2023, Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 và Kế hoạch thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đồng thời, chịu trách nhiệm 

về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu.   

- Rà soát biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức 

và kỹ thuật trình bày văn bản. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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