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BÁO CÁO THẨM TRA 

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2023-2025) 

 

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 dân tỉnh, trên cơ 

sở Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025). 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: 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, quy định của Chính phủ, hướng dẫn 

của các Bộ, ngành Trung ương về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 

03 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào 

tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước; mục 

tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng Kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025) của địa phương. Cụ thể 

như sau:  

1. Về dự báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của địa 

phương trong giai đoạn 2023 - 2025 

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh dự báo một số chỉ tiêu 

chủ yếu của địa phương, như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 

2023 là 33.320 tỷ đồng, năm 2024 là 37.000 tỷ đồng, năm 2025 là 42.000 tỷ 

đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP tăng trong 03 năm tiếp tục được giữ trên 10%; 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn đảm bảo theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành 

Dịch vụ và Công nghiệp - Xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành Nông, lâm, ngư 

nghiệp; các chỉ tiêu kinh tế khác nhìn chung tăng trưởng ổn định. Về lĩnh vực xã 

hội; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm so với các năm; các cơ sở y tế tiếp tục được đầu 

tư, nâng cấp, người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng... 

Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng 

kinh tế vĩ mô giai đoạn 2020 - 2022 của Trung ương(1), kết quả thực hiện nhiệm 

                                                 
(1) Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; nguyên tắc, tiêu 
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vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh dự báo một số chỉ 

tiêu chủ yếu của địa phương cơ bản bám sát với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020) và Nghị 

quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 

phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh hiện nay. 

2. Về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 

2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Theo kế hoạch tài chính 03 năm (2023-2025) tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn như sau: Năm 2023 là 4.200.000 triệu đồng; năm 2024 là 4.600.000 

triệu đồng và đến năm 2025 là 5.000.000 triệu đồng(2). Trong đó: 

a) Về thu nội địa: 

Dự toán năm 2023: là 3.907.000 triệu đồng(3); Dự kiến năm 2024 là 

4.246.000 triệu đồng, bằng 108,7% so với dự toán năm 2023; Dự kiến năm 2025 

là 4.620.000 triệu đồng, bằng 108,8% so với dự toán năm 2024. 

b) Về thu thuế xuất nhập khẩu(4): Năm 2023 là 293.000 triệu đồng; năm 

2024 là 354.000 triệu đồng, tăng 20,8% so với dự toán 2023; năm 2025 là 

380.000 triệu đồng, bằng 7,3% so với dự toán 2024. 

2.2. Kế hoạch thu ngân sách địa phương 

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương (bao gồm thu được hưởng theo 

phân cấp, Trung ương bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ): năm 

2023 là 10.509.697 triệu đồng; năm 2024 là 10.385.320 triệu đồng; năm 2025 là 

10.753.173 triệu đồng, cụ thể:  

a) Thu cân đối ngân sách địa phương 

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 7.360.973 triệu đồng, 

năm 2024 là 7.693.673 triệu đồng, năm 2025 là 8.059.273 triệu đồng. 

b) Thu ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu: năm 2023 là 3.148.724   

triệu đồng; năm 2024 là 2.691.647 triệu đồng; năm 2025 là 2.693.899 triệu 

đồng(5);  

                                                                                                                                                         
chí, định mức chi ĐTPT giai đoạn 2021-2025 và nguyên tắc, tiêu chí, định mức chi thường xuyên năm 2022; căn 

cứ kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2022-2024 đã được rà soát, cập nhật vào thời điểm 31 tháng 3 năm 2022; 

căn cứ các thỏa thuận, hiệp định vay nợ, viện trợ nguồn vốn ngoài nước đã và sẽ được ký kết, triển khai trong 

các năm 2023-2025 
(2) Bao gồm cả thu XNK. Riêng số thu nội địa năm 2023 theo số thảo luận với Tổng Cục thuế định hướng. Trong đó, thu tiền 

SD đất năm 2023: 400 tỷ đồng, 2024: 500 tỷ đồng và 2025: 500 tỷ đồng. 
(3) trong đó, tiền sử dụng đất 400.000 triệu đồng; xổ số kiến thiết 77.000 triệu đồng; tăng thu từ các dự án khai 

thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao 954.000 triệu đồng bằng 104,7% so với dự toán địa phương giao 

năm 2022, nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thu nội địa bằng 111,5% so với dự toán 2022 giao. 
(4) Ngân sách Trung ương hưởng 100%. 
(5) Trung ương bổ sung có mục tiêu nguồn vốn đầu tư phát triển; vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho 

ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các dự án, chương trình trên địa bàn 
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2.3. Kế hoạch chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm chi cân đối, Trung ương bổ 

sung Chương trình mục tiêu, mục tiêu nhiệm vụ): năm 2023 là 10.586.897 triệu 

đồng (bao gồm cả bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng), năm 2024 

là 10.493.116 triệu đồng (bao gồm cả bội chi ngân sách địa phương 107.796 

triệu đồng) và năm 2025 là 10.862.608 triệu đồng (bao gồm cả bội chi ngân 

sách địa phương 109.435 triệu đồng). 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 7.438.173 triệu đồng 

(bao gồm bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng); năm 2024 là 

7.801.469 triệu đồng (bao gồm bội chi ngân sách địa phương 107.796 triệu 

đồng), bằng 104,8% so với kế hoạch 2023; năm 2025 là 8.168.708 triệu đồng 

(bao gồm bội chi ngân sách địa phương 109.435 triệu đồng), bằng 104,7% so 

với kế hoạch 2024. Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển năm 2023 là 1.009.037 triệu đồng, dự kiến kế 

hoạch năm 2024 là 1.112.037 triệu đồng, bằng 110,2% so kế hoạch năm 2023; 

năm 2025 là 1.116.037 triệu đồng, bằng 100,4% so kế hoạch năm 2024. 

- Chi thường xuyên năm 2023 là 5.267.711 triệu đồng; năm 2024 là 

5.413.985 triệu đồng, tăng 2,8% so với dự toán năm 2023; năm 2025 là 

5.561.116 triệu đồng, tăng 2,7% so kế hoạch 2024.  

Như vậy, chi cân đối ngân sách địa phương năm sau so với năm trước 

tăng không đáng kể. 

Bên cạnh đó, Chi từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu: Năm 2023 là 

3.148.724 triệu đồng; năm 2024 là 2.691.647 triệu đồng; năm 2025 là 2.693.899 

triệu đồng. 

3. Về bội thu NSĐP tạo nguồn trả nợ vay (gốc): Năm 2023 Bộ Tài 

chính không giao bội thu NSĐP để trả nợ vay (gốc). Địa phương không dự kiến 

bội thu 02 năm tiếp theo. Địa phương dự kiến sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi, kết dư ngân sách để trả nợ gốc theo quy định của Luật NSNN. 

4. Về kế hoạch vay, trả nợ vay (gốc) đầu tư cơ sở hạ tầng:   

a) Kế hoạch vay:  

Nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ để đầu tư chương trình, dự 

án dự kiến kế hoạch vay trong năm 2023 là 77.200 triệu đồng; năm 2024 là 

107.796 triệu đồng; năm 2025 là 109.435 triệu đồng. 

b) Kế hoạch trả nợ vay: Kế hoạch trả nợ gốc vay(6) năm 2023 là 8.580 

triệu đồng; năm 2024 là 8.580 triệu đồng; năm 2025 là 8.580 triệu đồng. 

5. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

                                                 
6 Nguồn trả nợ: từ nguồn tăng thu, kết dư năm trước và tiết kiệm chi ngân sách địa phương.... 
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Qua nghiên cứu Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 

2025) của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quy định, hướng dẫn của 

Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh; dự báo khả năng thực hiện các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; tác động của các chính sách tài chính 

ngân sách và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các cơ quan, 

đơn vị xây dựng Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025) 

của địa phương; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm trên địa bàn tỉnh.  

Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm cơ bản phù hợp với tình hình thực 

hiện các chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phản ánh cơ 

bản các khoản thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nguyên tắc về cân đối, 

phân cấp quản lý ngân sách, quản lý nợ công theo quy định của pháp luật. Ban 

thống nhất với Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025) 

của địa phương của tỉnh Kon Tum trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ 

họp thứ 4 tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh rà soát, điều chỉnh số liệu khớp đúng với số liệu trong các báo cáo, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách,... 

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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