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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán thu, chi NSNN, 
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024

Qua xem xét Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về 
tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; dự toán 
thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 
năm 2022 - 2024 và kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

I. Thực hiện thu - chi ngân sách năm 2021
1. Kết quả đạt được
Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chịu nhiều tác động của 

thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, cùng với ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, đã tác động lớn đến cơ cấu nguồn thu trên địa bàn. Song, UBND tỉnh cùng 
với các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, khai thác triệt để các nguồn 
thu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Uớc thu NSNN năm 2021 là 21.154 
tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán giao. Trong đó, thu nội điạ là 17.519 tỷ đồng, đạt 
109,5% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu là 3.635 tỷ đồng, đạt 108,5%; đa số các 
chỉ tiêu về thu ngân sách đều đạt và vượt dự toán. 

Chi ngân sách cơ bản bám sát dự toán, đáp ứng yêu cầu những nhiệm vụ chi 
quan trọng, kịp thời rà soát, cắt giảm dự toán, giãn tiến độ thực hiện một số nội dung 
chi ngân sách chưa thực sự bức thiết, kịp thời đề xuất HĐND tỉnh quyết nghị các 
chế độ chi đặc thù hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, chi đảm bảo an 
sinh, xã hội. Ước chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là 33.663 tỷ đồng, 
đạt 168% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 11.067 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so 
với dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 
năm 2021 là 4.034 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; chi thường xuyên là 14.472 tỷ đồng, 
đạt 119% dự toán.

2. Khó khăn, hạn chế 
Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình thu - chi ngân sách năm 2021 còn những 

khó khăn nhất định. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy:
- Trong cơ cấu thu nội địa có 04/16 khoản thu không đạt dự toán như: thu thuế 

bảo vệ môi trường đạt 98,5%, lệ phí trước bạ đạt 84,6%, nguồn thu phí và lệ phí đạt 
81,6%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 76,4%. Mặc dù 
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thu ngân sách trên địa bàn đạt cao, nhưng dự kiến có đến 06 địa phương hụt thu, với 
số tiền 153 tỷ đồng (Duy Xuyên 48,9 tỷ đồng, Hội An 44,5 tỷ đồng, Thăng Bình 33 
tỷ đồng, Điện Bàn 19 tỷ đồng, Phú Ninh 6,3 tỷ đồng và Quế Sơn 1,3 tỷ đồng), ảnh 
hưởng nhất định đến kết quả thu trên địa bàn.

- Công tác thu hồi, giải quyết nợ đọng thuế tuy có nhiều cố gắng, song nợ 
đọng thuế vẫn còn cao. Theo Báo cáo, ước tính đến ngày 31/12/2021 là 820 tỷ 
đồng, chiếm 4,5%/tổng thu nội địa, tăng 66 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. 
Trong đó, nợ khó thu là 203,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,4%/tổng nợ, tăng 68,3 tỷ 
đồng so với thời điểm 31/12/2020.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, huy động tham mưu đề xuất phương án sử dụng 
nguồn thu tiền sử dụng đất còn hạn chế, chưa kịp thời1, dẫn đến tồn ngân kéo dài, 
hiệu quả sử dụng không cao2. 

- Một số nguồn thu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai, quản lý hộ 
kinh doanh cá thể quản lý nguồn thu vãng lai chưa được khai thác triệt để. Công 
tác phối hợp giữa các ngành trong cung cấp thông tin, đối chiếu số liệu sản lượng 
khai thác khoáng sản thực tế so với trữ lượng cấp phép; thẩm định, phê duyệt giá 
đất cụ thể chưa chặt chẽ, kịp thời. 

- Công tác quản lý vốn đầu tư vẫn còn bất cập, số dư tạm ứng quá hạn còn 
khá cao3; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp (tính đến ngày 24/11/2021 mới đạt 
65%)4, nhiều dự án tỷ lệ giải ngân 0% nên khả năng số chuyển nguồn rất lớn; tỷ lệ 
giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài còn thấp.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các đơn vị, địa phương 
trong quản lý chi thường xuyên còn hạn chế, dẫn đến bố trí kinh phí sửa chữa cơ sở 
vật chất, mua sắm thiết bị, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh chậm phân 
bổ; một số nội dung chi thường xuyên vẫn còn bất cập, chi chuyển nguồn cải cách 
tiền lương còn thiếu so với quy định chi trùng nội dung, chi không đúng nhiệm vụ 
chi, chi không đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.....dẫn đến sai phạm5.

II. Dự toán thu, chi NSNN và phương án phân bổ NSĐP năm 2022
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất dự toán thu, chi 

NSNN và phương án phân bổ NSĐP năm 2022 do UBND tỉnh trình, ngoài ra, Ban 
có một số ý kiến như sau: 

1 Theo Báo cáo số 70/BC-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh: Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ sử 
dụng là 930.001.578.241 đồng (năm 2019 chuyển sang năm 2020 là 433.097.874.599 đồng; phát sinh năm 2020 là 
496.903.703.642 đồng).
2 Tiền sử dụng đất dự nguồn để thực hiện một số mục tiêu trong năm 2020 về trước, nhưng đến nay (31/3/2021) 
chưa phát sinh nhiệm vụ chi để bổ sung vốn đầu tư trong năm 2021 là 143.267.577.946 đồng.
3 Theo Báo cáo số 477/BC-KBNN ngày 08/11/2021 của Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tại KBNN tỉnh có 56 dự án, số 
tiền 77,445 tỷ đồng, tại KBNN cấp huyện số tiền là 134,568 tỷ đồng.
4 Theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh.
5 Theo Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh: Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 
17.020,3 triệu đồng so với ước thực hiện năm 2021.
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1. Về dự toán thu ngân sách
Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23.700 tỷ đồng, tăng 

12% so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, thu nội địa là 19.000 tỷ đồng, tăng 
8,5% so với ước thực hiện năm 2021.

Ban nhận thấy, dự toán thu ngân sách trên địa bàn khá cao trong điều kiện 
thời tiết, thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn 
thành chỉ tiêu đề ra, Ban đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 
các giải pháp thúc đẩy sản xuất, khai thác triệt để các nguồn thu. Tăng cường giải 
pháp huy động, nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác các nguồn thu mới, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư, thành lập pháp nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
tăng cường giải pháp thu nợ đọng thuế, tăng tần suất thanh tra, kiểm tra chống 
chuyển giá, gian lận thuế, chống thất thu (nhất là trong lĩnh vực bất động sản, khai 
thác khoáng sản); truy thu và xử lý kịp thời đối với các sai phạm trong công tác 
quản lý, kê khai nộp thuế được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục tháo gỡ 
những vướng mắc để thúc đẩy các khoản thu từ đất. Trong đó, quan tâm việc đẩy 
nhanh chuẩn bị thủ tục đầu tư và thực hiện các dự án, giải phóng mặt bằng sạch 
cho đấu giá. Nâng cao hơn nữa công tác thẩm định giá đất, đẩy nhanh tiến độ phê 
duyệt giá đất cụ thể, lập bộ thuế đất phi nông nghiệp; tăng cường phối hợp theo 
dõi, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, kịp thời huy động vào ngân sách 
nhà nước. Thường xuyên cập nhật tình hình, đánh giá, dự báo sát khả năng thu để 
có phương án điều chỉnh dự toán chi, điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách sách phù 
hợp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, bên cạnh xử lý nghiêm các 
trường hợp chây ỳ, vi phạm, trốn thuế....cần có biện pháp động viên đối với các tổ 
chức, cá nhân thực hiện tốt, kịp thời nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

2. Về dự toán chi ngân sách
Dự toán tổng chi ngân sách địa phương là 23.662 tỷ đồng, tăng 16% dự toán 

năm 2021; chi cân đối ngân sách địa phương là 22.166 tỷ đồng.
Để đảm bảo điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, Ban đề nghị tăng cường 

công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo bám sát dự toán, đúng chính sách, chế độ, 
định mức, tính chất nguồn kinh phí. Nâng cao năng lực thẩm định dự toán, quyết 
toán, kiên quyết, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết. Đồng thời, 
tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan quản lý 
nhà nước, đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, 
các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, giảm đầu mối, tăng số lượng 
đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính; tiếp tục thực hiện sắp xếp, quản lý tài sản công, 
xe ô tô phục vụ công tác theo đúng quy định.

3. Về phương án phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2022
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất phương án phân bổ 

do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số 
nhiệm vụ sau:

- Lập dự toán riêng và xây dựng phương án sử dụng từ nguồn thu học phí, giá 
dịch vụ y tế và các khoản thu dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại điểm h 
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khoản 2 Điều 10 Thông tư 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 gửi cấp có thẩm 
quyền xem xét theo quy định.

- Ưu tiên sử dụng nguồn tăng thu, vượt thu trả nợ xây dựng cơ bản, thu hồi 
vốn tạm ứng, thực hiện các Nghị quyết HĐND, các chương trình mục tiêu quốc 
gia. Ngoài ra, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho cơ quan thuế để thực hiện “Đề án tăng 
cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” theo 
Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam trong 
năm 2022. 

- Khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua dự toán thu, chi ngân sách hàng 
năm đề nghị UBND tỉnh cần báo cáo làm rõ, chi tiết thêm khoản phân bổ chi sự 
nghiệp kinh tế để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định và tạo thuận 
lợi trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

III. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 mặc dù chỉ có 

tính chất tham khảo nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở trong việc xây dựng 
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Do đó, Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Ngoài việc dự báo các khoản thu - chi trong 3 năm đến, cần đánh giá rõ hơn 
tác động sự thay đổi những cơ chế, chính sách quan trọng của trung ương và địa 
phương ban hành liên quan đến hoạt động tài chính - ngân sách dự kiến ban hành, 
nhất là những tác động từ việc điều chỉnh cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi, việc điều chỉnh các chính sách thuế liên quan đến các nguồn thu lớn của tỉnh 
và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế.

- Tiếp tục tăng cường nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu mới; thực hiện tốt 
các giải pháp chống thất thu trên địa bàn; tăng cường đôn đốc thu, xác định giải 
pháp cụ thể đối với từng nguồn thu, đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình 
hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và 
kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2022-2024. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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