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ỦY BAN NHÂN DÂN     

TỈNH QUẢNG NAM       

Số:…../BC- UBND 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Quảng Nam, ngày     tháng 7 năm 2022. 
 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Kết quả thu - chi,  công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng 

 đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. 
 

Kính thưa:......................................................................... 
 

UBND tỉnh đã gởi đến các đại biểu HĐND Báo cáo số 127/BC-UBND 

ngày 05/7/2022 Về kết quả thu - chi,  công tác quản lý điều hành NSNN 6 tháng  

đầu năm và một số giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.  

Thay mặt UBND tỉnh, tại kỳ họp này tôi xin báo cáo tóm tắt nội dung trên 

như sau: 
 

I- KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH. 
 

1. Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022. 

Từ đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, cùng với các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước và các yếu tố thuận lợi khác tác động tích cực đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ, xuất khẩu... của doanh nghiệp và 

người dân, nên số thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt 

tiến độ dự toán. 
 

Ước thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 18.681 tỷ đồng/ 

dự toán là 23.700 tỷ đồng, đạt 78,8% so dự toán và tăng 43,6% so cùng kỳ, gồm: 
 

1.1. Thu nội địa. 
 

 

Ước thu nội địa 6 tháng đầu là 13.600 tỷ đồng/ dự toán là 19.000 tỷ đồng, 

đạt 71,6% dự toán và tăng 30,5% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa không bao gồm 

tiền sử dụng đất, thu XSKT là 12.838 tỷ đồng/ dự toán 17.000 tỷ đồng, đạt 75,5% 

dự toán và tăng 36,8% so cùng kỳ. 

Một số nguồn thu chủ yếu đạt cao so dự toán: 

- Thời tiết thuận lợi các nhà máy thủy điện đủ nước để phát điện. nên số 

thu 6 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch nộp ngân sách đầu năm. 

- Hoạt động sản xuất và tiêu thụ ô tô của Công ty Trường hải 6 tháng đầu 

năm có tăng trưởng do kế hoạch sản xuất ổn định và Chính phủ tiếp tục chính 

sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước từ tháng 

01/12/2021 đến 31/5/2022, dẫn đến sản lượng tiêu thụ ô tô tăng, số nộp ngân 

sách vượt tiến độ thu (bao gồm số thu tháng 12/2021 nộp ngân sách tháng 

01/2022), ước thu nộp ngân sách là 9.205 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch nộp ngân 

sách năm 2022 của công ty (9.205 tỷ/ 9.360 tỷ), chiếm 72% số thu nội địa không 

bao gồm tiền đất và XSKT phát sinh 6 tháng đầu năm. 

- Số thu trên một số lĩnh vực viễn thông, xăng dầu, điện, than, công 

thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có tăng trưởng, nên số thu ngân sách 

6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực nay vượt tiến độ thu. 
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Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực thu chưa đạt tiến độ thu theo dự toán: 

      - Thu từ khu vực DNNN địa phương chỉ đạt 38,6% dự toán, thu từ khu vực 

DN có vốn ĐTNN chỉ đạt 36,7% dự toán là do các doanh nghiệp trên lĩnh vực 

này phục hồi chậm; nguồn thu từ Nhà máy Bia Heineken đạt thấp, chỉ đạt 37% 

dự toán, do cạnh tranh thị trường, sự điều tiết về sản lượng sản xuất và ảnh 

hưởng Covid-19. 

- Thuế bảo vệ môi trường: Ước thu chỉ đạt 36,8% dự toán, chủ yếu là hoạt 

động xăng dầu, nhưng do giá xăng dầu tăng cao dẫn đến sản lượng tiêu thụ xăng 

dầu giảm, cho nên số thuế bảo vệ môi trường nộp ngân sách chưa đạt dự toán. 

- Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu hoa lợi công sản,... chưa đạt tiến độ 

dự toán, thông thường số thu này phát sinh chủ yếu trong những tháng cuối năm.  

Số thu nội địa 6 tháng đầu năm đạt và vượt tiến độ thu, tuy nhiên qua phân 

tích nguồn thu, lĩnh vực thu, xét thấy một số nguồn thu chưa ổn định, chỉ phát 

sinh tăng cao đột biến trong 6 tháng đầu năm, không phát sinh trong 6 tháng cuối 

năm và các năm sau, cụ thể như sau: 

- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ từ tháng 01/12/2021 

đến 31/5/2022, đã tác động tăng thu từ lệ phí trước bạ trong 6 tháng đầu năm; 

trong 6 tháng cuối năm và các năm sau, không còn giảm lệ phí trước bạ, nên số 

thu trước bạ giảm tương ứng. 

- Chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường để bình ổn giá xăng, dầu, chính 

sách giảm thuế VAT, thuế TNDN, thuế hộ kinh doanh các thể, giảm tiền thuê 

đất, thuê mặt nước..., tác động làm giảm số thu ngân sách trong những tháng 

cuối năm và các năm sau. 
 

1.2. Thu xuất nhập khẩu. 

Ước thu 6 tháng đầu năm là 5.051 tỷ đồng/ dự toán 4.700 tỷ đồng, đạt 

107% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ, chủ yếu là số thuế nhập khẩu linh kiện, bộ 

linh kiện, nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu của Tập đoàn ô tô Trường 

Hải chiếm 91% số thu xuất nhập khẩu có tăng trưởng. 
 

2. Chi ngân sách địa phương. 

  Điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và tiến độ thu; kịp thời giải quyết 

tốt các chế độ chính sách, chế độ cho người có công, bố trí đủ kinh phí triển khai 

thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đảm bảo kinh phí chi phòng tránh, 

khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt bố trí nguồn thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, 
 

Ước thực hiện chi 6 tháng đầu năm là 11.696 tỷ đồng/ dự toán chi 23.662 

tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; nếu không tính 

chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 8.495 

tỷ đồng, đạt 36% dự toán, trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển: Ước chi 6 tháng đầu năm là 3.798 tỷ đồng, đạt 83% 

dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì thực hiện 6 

tháng đầu năm là 1.568 tỷ đồng, đạt 34% dự toán. Nguyên nhân giải ngân vốn 

đầu tư thấp là do: 
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- Do tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các hoạt động 

thực hiện chương trình, dự án, như: công tác quản lý đầu tư, hợp đồng xây dựng, 

huy động nhân công, tiến độ thi công, lưu thông nguyên vật liệu….. 

 - Giá nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng cao, đặc biệt là giá thép, xăng dầu, xi 

măng  đã tác động trực tiếp tới giá thành xây dựng và làm chậm tiến độ triển khai  

dự án đầu tư công.  

 - Các dự án chuyển tiếp gặp vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù. Các dự án khởi 

công mới chậm trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, 

thương thảo hợp đồng.  

b) Chi thường xuyên: Ước chi 6 tháng đầu năm là 6.714 tỷ đồng, đạt 52% 

dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước 

  c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 0,7 tỷ 

đồng, đạt 2% dự toán (do chưa đến kỳ trả nợ). 

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,450 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.  

đ) Chi dự phòng ngân sách: Ước chi 6 tháng đầu năm là 302 tỷ đồng, đạt 

86% dự toán, chủ yếu chi hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 và kinh phí hoạt động phòng chống Covid-19.   
 

 

II. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022. 

1. Tăng cường công tác quản lý thu NSNN. 

1.1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện 

thuận lợi về thủ tục đất đai, mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự…để đẩy nhanh 

tiến độ và sớm đưa các dự án vào hoạt động; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc của các doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích khởi nghiệp, 

lập nghiệp, thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít diện tích đất, giải quyết nhiều 

lao động, thu ngân sách nhiều nhất.  

1.2. Theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích đầy đủ, kịp thời tác động của 

dịch bệnh Covid-19, tác động của giá cả nhiên liệu và các chính sách gia hạn thời 

hạn nộp thuế, phí và lệ phí của Chính phủ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, để 

kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

1.3. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý thu NSNN 

của UBND tỉnh đã ban hành tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020. 

Thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực 

đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt động 

xăng dầu, vận tải, du lịch, quản lý tốt nguồn thu XDCB vãng lai, hộ kinh doanh 

cá thể… 

1.4. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu NSNN, tổ chức quản 

lý tốt các nguồn thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, 

từng sắc thuế, đặc biệt là hoạt động các doanh nghiệp có số thu lớn trên địa bàn 

như: ô tô, thủy điện, bia... đề ra các giải pháp cụ thể để huy động kịp thời vào 

NSNN các nguồn thu phát sinh và nợ đọng về thuế. 
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Rà soát các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn (vốn 

đăng ký lớn, sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều lao đông, ...) nhưng có số thuế 

nộp ngân sách thấp, chưa tương xứng với quy mô hoạt động để thực hiện thanh 

tra, kiểm tra góp phần chống thất thu thuế.  

Kiểm tra, rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục để các chi nhánh của 

các doanh nghiệp ngoài tỉnh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế tại tỉnh 

Quảng Nam theo đúng quy định; 
 

 

1.5. Tăng cường quản lý nguồn thu tiền sử dụng đất. 

- Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa 

vụ tài chính đất đai; xác định rõ trách nhiệm của Chi cục Quản lý đất đai, Văn 

phòng đăng ký đất đai trong việc chuyển thông tin đến Chi cục Thuế nơi phát 

sinh giao đất dự án khi nhà đầu tư đăng ký quyền sử dụng đất dự án; chỉ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục và 

nghĩa vụ đối với NSNN; 

- Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra đôn đốc quyết 

toán dự án khai thác quỹ đất (xác định số tiền sử dung đất phải nộp, đã nộp, còn 

phải nộp) để sớm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

- Giám sát chặt chẽ các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh trong 

hoạt động công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, đất đai. 

1.6. Kho bạc nhà nước tổ chức tốt việc thu nộp, điều tiết các khoản thu vào 

NSNN của từng cấp ngân sách, từng địa phương theo đúng quy định. 
 

2. Điều hành chi ngân sách địa phương. 

2.1. Điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và tiến độ thu, định kỳ hằng 

quý đánh giá lại khả năng thu ngân sách nhà nước để chủ động điều hành chi 

ngân sách theo qui định. Trường hợp thu cân đối ngân sách dự kiến giảm so với 

dự toán, thì chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi tương ứng. 

2.2. Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; 

chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của UBND tỉnh.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên quyết 

không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính 

sách không có trong dự toán; 

2.3. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư 

công; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ dự án và giải ngân vốn đầu 

tư; tích cực hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán khi có khối lượng thực hiện (không để 

dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm); rà soát số dư tạm ứng theo hợp đồng, 

đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thanh toán tạm ứng theo quy định. Kịp thời 

điều chỉnh nguồn vốn cho các các công trình dư nợ khối lượng thực hiện để đảm 

bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã phân bổ. 

2.4. Rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên 

quyết thu hồi các loại tài sản, quỹ đất đã giao cho các tổ chức cá nhân nhưng 

không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích… . 
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2.5. Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, tập trung triển khai 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính.  

Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ và Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh. 

2.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát phát hiện, xử lý và 

kịp thời tháo gỡ những tồn tại vướng mắc trong quản lý và sử dụng NSNN, đảm 

bảo sử dụng NSNN đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân 

thủ đúng quy định của pháp luật. 

2.7. Các địa phương, đơn vị triển khai chi trả kịp thời và khẩn trương báo 

cáo quyết toán kết quả thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ bổ sung mục 

tiêu, báo cáo quyết toán NSNN; đồng thời triển khai thực hiện và tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra, Kiểm toán theo đúng quy định. 

UBND tỉnh kính báo để HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 

 

 

 

 


