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Về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách ngân sách Nhà nước năm 2022 

                                          

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 

 

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện thu, chi 

ngân sách Nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:  

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

I. Tình hình thu ngân sách (theo biểu số 01 đính kèm)  

1. Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn  

Dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2022 Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao 4.000.000 triệu đồng. Thực hiện 10 tháng đầu năm thu  

3.359.977 triệu đồng, đạt 120,6% dự toán Trung ương giao, đạt 84% dự toán 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ước thực hiện cả năm thu 4.000.000 triệu đồng đạt 

143,5% dự toán Trung ương giao, đạt 100,0% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao và bằng 109,3% so với cùng kỳ, trong đó: 

a) Thu nội địa 

Thực hiện thu 10 tháng 3.096.237 triệu đồng đạt 83% dự toán; sau khi loại 

trừ tiền sử dụng đất, XSKT, số thu còn lại 2.260.209 triệu đồng, đạt 101,7% dự 

toán. 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 (thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, XSKT và tăng thu từ các dự án 

khai thác quỹ đất đạt 121,1% dự toán). Trong đó, tình hình thu ở một số lĩnh 

vực có số thu lớn như sau: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương: Thực hiện 10 tháng  

608.278 triệu đồng, đạt 92% dự toán; ước thực hiện cả năm 702.000 triệu đồng, 

đạt 106,2% dự toán, bằng 95,6% so cùng kỳ năm trước. Số thu của các nhà máy 

thủy điện năm 2022 ước thực hiện hoàn thành dự toán giao, mặc dù giá tính thuế 

GTGT năm 2022 giảm1; bên cạnh đó, thực hiện  chính sách miễn giảm thuế theo 

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, số nộp thuế GTGT giảm so với dự toán giao. Tuy 

nhiên các tháng cuối năm lượng mưa nhiều nên đã bù đắp được số hụt thu thuế 

GTGT nêu trên. 

                                                 
1 Tại Công văn số 1647/EVN-TCKT ngày 31/03/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về giá tính thuế GTGT năm 2022 

theo Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017, giá tính thuế GTGT áp dụng từ kỳ khai thuế năm 2022 là 430,95 đ/kwh, 

giảm 37,43 đ/kwh so với giá giao dự toán năm 2022. 
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- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương: Thực hiện 10 tháng   

32.137 triệu đồng, đạt 71,4% dự toán; ước thực hiện cả năm 56.000 triệu đồng, 

đạt 124,4% dự toán, bằng 112,4% so cùng kỳ năm trước. Số thu khu vực này 

ước thực hiện vượt dự toán giao, chủ yếu từ Chi nhánh công ty cổ phần xăng 

dầu dầu khí PV Oil Miền trung tại Kon Tum, Công ty cao su Chư mom ray và 

Công ty cao su Sa Thầy. 

- Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 10 tháng 915.662 triệu đồng, 

đạt 115,9% dự toán; ước thực hiện cả năm 1.142.000 triệu đồng đạt 144,6% dự 

toán, bằng 116,5% so cùng kỳ năm trước. Số thu đạt cao là do trong năm Thuỷ 

điện Thượng Kon Tum hoạt động ổn định và phát sinh số nộp NSNN lớn. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 10 tháng 156.401 triệu đồng, đạt 

164,6% dự toán; ước thực hiện cả năm 174.000 triệu đồng, đạt 183,2% dự toán, 

bằng 150,3% so cùng kỳ năm trước. Số thu thuế thu nhập cá nhân đạt cao so với 

dự toán và cùng kỳ chủ yếu là do từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên 

địa bàn. Các tháng đầu năm thị trường bất động sản tăng trưởng nóng, nhu cầu 

chuyển nhượng đất tăng cao dẫn đến số thu tăng đột biến, bên cạnh đó, thực hiện 

công tác chống thất thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản, số thu trên mỗi 

hồ sơ chuyển nhượng cũng tăng so với thời điểm trước đó, dẫn đến số nộp tăng 

cao đột biến.  

- Thu thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 10 tháng 162.144 triệu đồng, đạt 

57,9% dự toán; ước thực hiện cả năm 175.000 triệu đồng, đạt 62,5% dự toán và 

bằng 64,7% so cùng kỳ năm trước. Số thu từ thuế bảo vệ môi trường năm 2022 

không hoàn thành dự toán giao và giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân là 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. Sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tương đối ổn định qua các năm, 

chủ yếu thu từ Chi nhánh xăng dầu Kon Tum và Chi nhánh công ty cổ phần xăng 

dầu dầu khí PV Oil Miền trung tại Kon Tum. 

- Thu tiền sử dụng đất (trừ phần địa phương giao tăng thu): Thực hiện 10 

tháng 248.482 triệu đồng, đạt 105,7% dự toán2; ước thực hiện cả năm 331.000 

triệu đồng, đạt 140,9% so dự toán và bằng 84,8% so cùng kỳ năm trước. Số thu 

vượt tiến độ dự toán là do số thu chuyển tiếp năm 2021 nộp trong niên độ năm 

2022, thu cấp quyền sử dụng đất trong dân, thu chuyển mục đích sử dụng đất, … 

trên địa bàn các huyện, thành phố. 

- Số thu từ các dự án khai thác quỹ đất (địa phương giao tăng thu so với dự 

toán Trung ương) thực hiện thu 10 tháng 481.137 triệu đồng, đạt 39,7% dự 

toán3, ước thực hiện cả năm 570.800 triệu đồng, đạt 47,1% dự toán. Số thu thực 

hiện cả năm chưa đạt dự toán, nguyên nhân từ quý II năm 2022 thị trường bất 

động sản trầm lắng, do đó số thu nộp ngân sách chưa đạt dự toán giao4. 

                                                 
2 Dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao 235.000 triệu đồng. 
3 Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu so với dự toán trung ương 1.213.000 triệu đồng. 
4 Trong đó: dự án đất khu đường Trường Chinh đã thông tin bán nhiều lần mà chưa có người đăng ký đấu giá,… 
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- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Thực hiện 10 tháng 106.409 triệu đồng, 

đạt 177,3% dự toán; ước thực hiện cả năm 120.000 triệu đồng, đạt 200,0% dự 

toán giao, bằng 121,2% so cùng kỳ. Số thu đạt khá chủ yếu từ doanh thu và lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết. 

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

Nguồn thu này điều tiết ngân sách Trung ương hưởng 100%. Thực hiện 10 

tháng 263.440 triệu đồng, đạt 97,6% dự toán; ước thực hiện cả năm 287.000 

triệu đồng, đạt 106,3% dự toán và bằng 94,7% so cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu từ 

thuế giá trị gia tăng mặt hàng điện năng, mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu tạo 

tài sản cố định của các dự án đầu tư, gỗ nguyên liệu và cao su tự nhiên, đường ăn. 

c) Các khoản huy động đóng góp: Thực hiện 10 tháng 300 triệu đồng. Ước 

thực hiện cả năm 300 triệu đồng. 

2. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 

Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 3.498.400 triệu đồng. Thực hiện 10 

tháng 2.914.150 triệu đồng (ngân sách tỉnh hưởng 1.526.795 triệu đồng; ngân 

sách huyện hưởng 1.387.355 triệu đồng), đạt 83,3% dự toán; ước thực hiện cả 

năm thu 3.535.201 triệu đồng (ngân sách tỉnh hưởng 1.816.455 triệu đồng5; 

ngân sách huyện hưởng 1.718.746 triệu đồng6), đạt 101,1% dự toán và bằng 

116,6% so cùng kỳ năm trước. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp 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.  

3. Công tác thu hồi nợ đọng thuế và xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 

94/2019/QH14 

a) Công tác thu hồi nợ đọng thuế 

Đến ngày 30 tháng 9 năm 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, giảm 9.030 triệu đồng (giảm 37,8%) so với nợ khó thu 

tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021; nợ có khả năng thu là 107.957 triệu 

đồng, giảm 61.732 triệu đồng (giảm 36,4%) so với nợ có khả năng thu tại thời 

điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021; Nợ chờ xử lý 37.862 triệu đồng7. 

b) Xử lý nợ thuế theo Nghị quyết 94/2019/QH14 

Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của người nộp thuế không 

còn khả năng nộp NSNN phải xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14 là 303.153 

triệu đồng, trong đó: tiền nợ thuế thuộc nhóm đối tượng khoanh nợ là 134.609 

triệu đồng, tiền chậm nộp thuộc nhóm đối tượng xóa nợ là 168.544 triệu đồng. 

                                                 
5 Trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT thu NS tỉnh hưởng đạt dự toán giao 
6 Hầu hết các huyện, TP đều đạt và vượt dự toán. 
7 Trong đó: Chờ xử lý xoá theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội là 37.583 triệu đồng. Nợ đang chờ xử lý khác 279 

triệu đồng. 
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- Kết quả xử lý khoanh nợ tiền thuế là 129.109 triệu đồng, đạt 96% số tiền nợ 

thuế thuộc nhóm đối tượng được khoanh nợ.  

- Kết quả xử lý xóa tiền chậm nộp: Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định 

thực hiện xóa 127.175 triệu đồng tiền chậm nộp của Người nộp thuế, bằng 75% 

số tiền chậm nộp thuộc nhóm đối tượng xóa tiền chậm nộp.  

- Tổng số 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.  

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu trình Tổng cục Thuế, Thủ tướng Chính 

phủ xóa tiền chậm nộp của 01 trường hợp nộp thuế với số tiền 37.583 triệu đồng8. 

c) Tình hình nợ thuế cả năm 2022: 

Ước tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp của người nộp thuế nợ tại 

thời điểm 31/12/2022 là 208.279 triệu đồng, giảm 35.730 triệu đồng (giảm 

14,5%) so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2021, trong đó: nợ khó thu là 19.053 

triệu đồng, giảm 4.811 triệu đồng (giảm 20,1%); nợ có khả năng thu là 151.364 

triệu đồng, giảm 18.326 triệu đồng (giảm 10,8%) so với nợ có khả năng thu tại 

thời điểm 31/12/2021; Nợ chờ xử lý 37.862 triệu đồng9. 

II. Thực hiện chi ngân sách địa phương (theo Biểu số 02 đính kèm) 

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. Nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2022 

(bao gồm cả chuyển nguồn năm trước sang, Trung ương bổ sung có mục tiêu 

đến 31 tháng 10 năm 2022) 11.858.608 triệu đồng. Thực hiện 10 tháng 6.491.663 

triệu đồng, đạt 54,7% nhiệm vụ chi. 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: 

1. 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%), cụ thể: 

- Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương: Thực hiện 10 

tháng 836.529 triệu đồng đạt 60,0% nhiệm vụ chi. Ước thực hiện năm 2022 là  

1.324.000 triệu đồng, đạt 95% nhiệm vụ chi bằng 105,3% so cùng kỳ năm trước, 

trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương, đạt 95,4% nhiệm vụ chi. 

                                                 
8 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thịnh Phát Kon Tum 37.583 triệu đồng. 
9 Trong đó: Chờ xử lý xoá theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội là 37.583 triệu đồng. Nợ đang chờ xử lý khác 279 

triệu đồng. 
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- Chi đầu tư từ các nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương: Thực hiện 10 

tháng 1.242.857 triệu đồng, đạt 47,4% nhiệm vụ chi. Ước thực hiện năm 2022 là  

2.483.000 triệu đồng, đạt 94,7% nhiệm vụ chi.   

2. Các nội dung liên quan đến lĩnh vực chi đầu tư phát triển:  

a) Vốn ứng trước thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn  

Vốn ứng trước ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế 

hoạch vốn 2022 để thu hồi 184.755 triệu đồng10, số vốn ứng trước ngân sách 

trung ương còn lại chưa thu hồi 159.762 triệu đồng11. Ứng trước ngân sách tỉnh 

thực hiện các dự án đầu tư đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 152.684 triệu 

đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các các dự án, trong 10 tháng đầu năm 

2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chủ trương ứng trước triển khai thực hiện 

73.308 triệu đồng; đồng thời phân bổ kế hoạch vốn để thu hồi hết số vốn đã ứng 

trước từ năm 2021 trở về trước là 166.983 triệu đồng, số ứng trước còn lại 

59.009 triệu đồng. 

Số vốn ứng trước dự toán nêu trên sẽ được thu hồi hoàn trả ngân sách trung 

ương, ngân sách tỉnh ngay khi được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn 

chính thức. 

b) Về tạm ứng kế hoạch vốn chưa thu hồi 

Số dư tạm ứng vốn đầu tư tỉnh quản lý đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 là 

926.488 triệu đồng12. Số tạm ứng vốn đầu tư sẽ được Chủ đầu tư, Kho bạc nhà 

nước thực hiện thanh toán, thu hồi theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-

CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Định kỳ Kho bạc Nhà nước tỉnh có 

văn bản đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện thanh toán thu hồi 

tạm ứng, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. 

c) Về quản lý nợ chính quyền địa phương 

Dư nợ vay của chính quyền địa phương đến 31 tháng 12 năm 2021 là 

60.033 triệu đồng; thực hiện Kế hoạch vay và trả nợ vay năm 2022 của tỉnh Kon 

Tum13, đến nay địa phương đã trả nợ gốc, lãi vay 8.454 triệu đồng (trong đó trả 

nợ gốc vay 7.449 triệu đồng14 và trả lãi, phí vay 1.005 triệu đồng15); ước thực 

hiện đến hết năm 2022 địa phương thực hiện trả nợ gốc, lãi vay cho các dự án 

                                                 
10  Tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
11 Số vốn ứng trước còn lại đã được bố trí thu hồi trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-

TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 

2021-2025 (mức thu hồi hằng năm được thu hồi theo kế hoạch giao của Thủ tướng Chính phủ). 
12 Trong đó, số dư tạm ứng quá hạn đến thời điểm báo cáo 21.774 triệu đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ 

đầu tư có văn bản cam kết lộ trình thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng chưa thu hồi tại Văn bản số 1342/UBND-KTTH ngày 

09 tháng 5 năm 2022, số 2591/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2022 và số 3188/UBND-KTTH ngày 26 tháng 9 năm 

2022 và khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư theo quy định. 
13 Tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
14 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 977 triệu đồng (trả 01 kỳ), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả 1.250 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 5.222 triệu 

đồng (trả 02 kỳ) . 
15 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 235 triệu đồng ( trả kỳ 1), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả 274 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 496 triệu 

đồng (trả 02 kỳ). 
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vay lại nguồn của Chính phủ 9.756 triệu đồng (trong đó trả nợ gốc vay 8.500 

triệu đồng16 và trả lãi, phí vay 1.256 triệu đồng17) đảm bảo theo kế hoạch và 

thỏa thuận vay đã ký với Bộ Tài chính. 

3. Chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán 

Trung ương giao: Thực hiện 10 tháng 410.529 triệu đồng18, đạt 34,5% dự toán; 

ước thực hiện cả năm 525.697 triệu đồng, đạt 44,2% dự toán. 

4. 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. 

5. Tình hình thực hiện nguồn dự phòng ngân sách địa phương 

Dự toán giao đầu năm 2022 là 142.038 triệu đồng (ngân sách tỉnh 67.330 

triệu đồng, ngân sách huyện 74.708 triệu đồng); bổ sung nguồn dự phòng ngân 

sách tỉnh năm 2022 là 4.939 triệu đồng19. Tổng dự phòng được sử dụng 146.977 

triệu đồng (ngân sách tỉnh 72.269 triệu đồng20, ngân sách huyện 74.708 triệu 

đồng); đã sử dụng từ nguồn dự phòng đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 là 74.355 

triệu đồng (ngân sách tỉnh 33.946 triệu đồng, ngân sách huyện 40.409 triệu 

đồng), đạt 50,5% tổng nguồn dự phòng.  

III. Thực hiện kiến nghị, kết luận tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa 

phương tỉnh Kon Tum  

1. Thực hiện kiến nghị, kết luận tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa 

phương tỉnh Kon Tum năm 2020 trở về trước 

- Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020: Thực hiện Công văn số 

122/KTNN-TH ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước về gửi Báo 

cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Kon Tum, trong đó: 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền 183.158,7 triệu 

đồng; Số kiến nghị đủ bằng chứng 183.148,6 triệu đồng; Kết quả thực hiện 

165.254,6 triệu đồng, đạt 90,2%. 

- Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và các năm trước còn tồn 

chưa thực hiện: Số kiến nghị của Kiểm toán còn lại chưa thực hiện đến thời 

điểm ngày 30 tháng 6 năm 2021: 61.886,6 triệu đồng; Số đã thực hiện bổ sung 

đến thời điểm báo cáo: 52.559,0 triệu đồng, tỷ lệ 85%. 

                                                 
16 Trong đó, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới 5.222 triệu đồng, chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh 

nông thôn dựa trên kết quả đầu ra 1.251 triệu đồng và dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 2.027 triệu đồng.  
17 Trong đó, dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới 496 triệu đồng, chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh 

nông thôn dựa trên kết quả đầu ra 274 triệu đồng và dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 486 triệu đồng. 
18 Trong đó: (1) Trích 70% tạo nguồn CCTL từ nguồn thu thuê đất, bán tài sản trên đất 15.837 trđ; (2) Trích 10% thu tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho 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 40.883 trđ; (3) Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu 

tiền sử dụng đất giao tăng thu 7.927 trđ; (4) Số còn lại được phân bổ chi đầu tư cấp tỉnh quản lý 345.881 trđ. 
19 Tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
20 Trong đó: Bao gồm nguồn dự phòng trích 2% từ nguồn tiền thuê đất, tiền bán tài sản trên đất giao tăng thu các dự án khai 

thác quỹ đất: 20.796 trđ, Phân bổ, sử dụng khi có nguồn theo số thu thực tế phát sinh trong năm. Đến nay, số thu từ các dự án 

khai thác quỹ đất đã nộp vào ngân sách tỉnh: 422.675 triệu đồng (trong đó thu tiền SDĐ 396.357 triệu đồng; tiền thuê đất 

16.167 triệu đồng; tiền bán tài sản trên đất 10.151 triệu đồng). Như vậy, trích 2% bổ sung nguồn dự phòng theo tiến độ nguồn 

thu thực tế phát sinh (từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền bán tài sản trên đất) nộp vào ngân sách đến thời điểm báo cáo là: 

422.675 triệu đồng x 2% = 8.453 triệu đồng. 



7 
 

(Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2928/UBND-KTTH ngày 06 

tháng 9 năm 2022 báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện các kết luận, kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước 

năm 2020 và các năm trước của tỉnh Kon Tum) 

Hiện nay, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII đã kiểm tra việc thực hiện kết 

luận, kiến nghị kiểm toán năm 2021 (niên độ ngân sách năm 2020 trở về trước) 

của tỉnh Kon Tum (Quyết định số 28/QĐ-KV XII ngày 28 tháng 4 năm 2022 của 

Kiểm toán Nhà nước khu vực XII). Sau khi có báo cáo kết quả phúc tra của Kiểm 

toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương 

liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ đối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước còn tồn chưa thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Thực hiện kiến nghị, kết luận tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa 

phương tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Thực hiện Công văn số 411/KTNN-TH ngày 05 tháng 7 năm 2022 của 

Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh 

Kon Tum năm 2021, trong đó Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính với 

tổng số tiền 207.011.122.000 đồng. Kết quả thực hiện 108.522.903.312 đồng, 

đạt 52,4%, số còn lại tiếp tục thực hiện 98.488.218.688 đồng; nếu trừ nội dung 

Kiểm toán kiến nghị Trung ương giảm trừ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương do năm 2022 Trung ương không thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, thì kết 

quả thực hiện đạt 89%21. 

Nguyên nhân: Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh mới nhận 

được báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2021 và thời 

gian yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện gửi Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII 

(31/10/2022) 03 tháng. Do vậy, một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa 

báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm toán và một số nội dung kiến nghị cần 

có thêm thời gian để triển khai thực hiện dẫn đến tỷ lệ thực hiện các kiến nghị về 

xử lý tài chính đạt chưa cao. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương liên quan triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước và sẽ tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh cùng thời điểm báo cáo Kiểm toán nhà nước. 

IV. Tình hình điều chỉnh kế hoạch đầu tư và dự toán chi thường xuyên 

10 tháng đầu năm 2022  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã rà soát các danh mục dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch năm 2022 và đủ 

điều kiện để bố trí kế hoạch tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều 

chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2022 và kế hoạch năm 2021 

kéo dài, cụ thể như sau: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư năm 2022 và năm 2021 kéo dài là 46.271,82 triệu đồng từ các 

                                                 
21 108.522.903.312 đồng/(207.011.122.000 đồng - 85.072.220.680 đồng). 
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dự án không có khả năng giải ngân hết vốn sang các dự án có khả năng giải 

ngân nhưng thiếu vốn đối với một số dự án theo thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân tỉnh (tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh). 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

năm 2022 là 40.131,23 triệu đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân hết 

vốn sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn đối với một số dự án 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Quyết định số 569/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

V. Tình hình phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và điều 

chỉnh nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi từ nguồn tăng 

thu các dự án khai thác quỹ đất năm 2021 

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 5222, khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách Nhà 

nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình23 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương án phân bổ24 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác 

quỹ đất năm 2021 tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 13 tháng 5 năm 2022 

(Chi tiết tại biểu số 04 đính kèm). 

VI. Đánh giá chung  

1. Kết quả đạt được: 

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2022 và 

ước thực hiện cả năm đạt tiến độ dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và 

tăng so cùng kỳ, nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt, đây là 

tiền đề góp phần vào kết quả thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2022 đạt khá từ sự 

tăng trưởng, phục hồi kinh tế. 

2. Hạn chế: 

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. Đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn 

thu để lại đầu tư thì được giải ngân theo tiến độ nguồn thu nộp NSNN25, chi 

thường xuyên đảm bảo theo tiến độ dự toán, bám sát Chương trình công tác 

trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan 

Trung ương. Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân hiện nay còn rất chậm, 

do nguồn vốn trung ương giao muộn (đầu quí 3 năm 2022), bên cạnh đó các cơ 

                                                 
22 Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và 

báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau: a) Dự kiến số thu không đạt dự toán được Hội đồng 

nhân dân quyết định phải điều chỉnh giảm một số khoản chi. 
23 Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022. 
24 Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết ngân sách tỉnh 9.006 triệu đồng; nguồn tăng thu tiền sử dụng đất của cấp tỉnh và cấp huyện 

điều tiết 12% về ngân sách tỉnh 31.531 triệu đồng; nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu 

Quốc tế Bờ Y 10.129 triệu đồng; nguồn tăng thu ngân sách tỉnh; nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021: 39.208 triệu 

đồng. 
25 Số thu tiền sử dụng đất thường phát sinh vào các tháng cuối năm. 
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chế, chính sách trung ương vừa mới hướng dẫn, nên công tác tổ chức, triển khai 

chưa đồng bộ và kịp thời ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện giải ngân các 

nguồn vốn này. 

B. PHƯƠNG HƯỚNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 

Dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 là 

4.200.000 triệu đồng, tăng so với dự toán thảo luận với Bộ Tài chính 954.000 

triệu đồng26, trong đó:  

- Dự toán thu nội địa năm 2023 dự kiến xây dựng 3.907.000 triệu đồng, bằng 

105,2% so ước thực hiện 2022, trong đó: Thu tiền sử dụng đất và thu từ các dự án 

khai thác quỹ đất 1.354.000 triệu đồng (dự kiến giao tăng hơn so với kết quả thảo 

luận với Bộ Tài chính 954.000 triệu đồng27); thu từ xổ số kiến thiết 77.000 triệu 

đồng28. Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết) 2.476.000 

triệu đồng, bằng 111,4% so dự toán năm 2022 và bằng 92,4% so với ước thực 

hiện năm 2021. 

- Thu thuế xuất nhập khẩu 293.000 triệu đồng, gồm: Thuế giá trị gia tăng từ 

hàng hóa xuất nhập khẩu 279.000 triệu đồng; thuế xuất, nhập khẩu 14.000 triệu 

đồng.  

Với số thu nội địa năm 2023 là 3.907.000 triệu đồng, thu ngân sách địa 

phương được hưởng theo phân cấp (Bao gồm thu tiền sử dụng đất 400.000 triệu 

đồng; tăng thu các dự án khai thác quỹ đất 954.000 triệu đồng, thu xổ số kiến 

thiết 77.000 triệu đồng) là 3.714.300 triệu đồng, số Trung ương bổ sung cân đối 

ngân sách dự kiến 3.646.673 triệu đồng; theo đó tổng chi cân đối ngân sách địa 

phương (Bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, dự án khai thác quỹ đất: 

1.354.000 triệu đồng29, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 77.000 triệu đồng, bội 

chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng) 7.438.173 triệu đồng, tăng 14,7% 

so với dự toán Trung ương giao năm 2023 (chủ yếu giao từ tăng thu từ các dự 

án khai thác quỹ đất); sau khi trừ chi từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và 

chính sách an sinh xã hội trung ương bổ sung tăng thêm thì tổng chi cân đối 

ngân sách tăng khoảng 3% so dự toán năm 2022.  

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ  tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu giao dự toán 

năm 2023 chính thức từ Trung ương và hoàn thiện, báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh chính thức (Phương án phân bổ chi tiết dự toán 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có Tờ trình riêng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định). 

                                                 
26 Dự toán Trung ương dự kiến giao 3.246.000 triệu đồng (trong đó thu nội địa 2.953.000 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu 

293.000 triệu đồng). Sở Tài chính tiếp tục phối hợp Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023 cụ thể.  
27 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 (theo Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính và văn 

bản số 11282/BTC-NSNN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính) 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. 
28 Bao gồm số thu từ xổ số điện toán. 
29 Trong đó: Chi từ nguồn sử dụng đất Trung ương giao 400.000 triệu đồng, chi từ nguồn địa phương giao tăng thu các DA 

khai thác quỹ đất 954.000 triệu đồng. 
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ 

họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (đ/b); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư(đ/b); 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b); 

- Lưu: VT-KTTH-VTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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