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BÁO CÁO
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

Thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 
tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, 
UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các 
Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 
3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 và ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 tại Quyết định số 
3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã triển khai điều hành dự 
toán ngân sách theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo và kịp thời ban hành các 
giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách; điều hành chi ngân sách 
bám sát dự toán và theo tiến độ thu, đồng thời thực hiện tốt công tác thanh tra, 
kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nay, UBND tỉnh báo cáo đánh giá ước thực hiện thu - chi, công tác quản 
lý điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm và một số giải pháp 
điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022, với các nội dung chính 
sau:

Phần I
ƯỚC THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ CÔNG TÁC

ĐIỀU HÀNH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG ĐẦU NĂM.
Từ đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và tỉnh 

Quảng Nam nói riêng được kiểm soát tốt; cùng với các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, hỗ trợ người dân và các yếu tố thuận lợi khác đã 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.

Tuy nhiên, do tình hình giá nhiên liệu, lương thực thực phẩm và một số 
mặt hàng khác tăng cao đã tác động tiêu cực, đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp và người dân làm giảm thu NSNN trong tháng cuối 
quý II/2022.
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1. Ước thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022.
Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022 là 23.700 tỷ đồng.
Ước thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 18.681 tỷ 

đồng, đạt 78,8% so dự toán và tăng 43,6% so cùng kỳ. Cụ thể:
          Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Số 
TT Chỉ tiêu

Dự toán 
HĐND tỉnh 
giao 2022 

ƯTH 6 
tháng 
2022

ƯTH 6 
tháng /DT 
2022(%)

So cùng 
kỳ năm 
trước
(%)

Tổng thu NSNN 23.700 18.681 78,8 143,6

  1 Thu nội địa. 19.000 13.600 71,6 130,5

 1.1 Thu tiền sử dụng đất.
   

1.910 720   37,7
      

    72,7  

 1.2 Thu xổ số kiến thiết.       90 42  46,7
   

  87,5

 1.3
Thu nội địa không bao gồm 
tiền sử dụng đất và thu 
XSKT.

 
17.000 12.838

   
      75,5   136,8

2 Thu đóng góp, thu viện trợ. 30

3 Thu xuất nhập khẩu. 4.700 5.051 107,5    195,4

1.1. Thu nội địa
Dự toán thu nội địa năm 2022, HĐND tỉnh giao là 19.000 tỷ đồng trong 

đó thu tiền sử dụng đất 1.910 tỷ đồng, thu XSKT là 90 tỷ đồng, thu nội địa 
không bao gồm tiền sử dụng đất, thu XSKT là 17.000 tỷ đồng.

Ước thu nội địa 6 tháng đầu là 13.600 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, đạt 75,5% dự toán và tăng 36,8% so cùng kỳ.

Đa số các nguồn thu đều đạt và vượt tiến độ dự toán, tuy nhiên vẫn còn 
một số nguồn thu chưa đạt tiến độ. Cụ thể như sau:

a) Một số nguồn thu chủ yếu đạt và vượt tiến độ thu dự toán.
- Khu vực DNNN Trung ương: Ước thu 6 tháng đầu năm là 386,7tỷ 

đồng, đạt 62,4% dự toán, tăng 24,7% so với cùng kỳ. 
Đóng góp quan trọng số thu ở khu vực này là các nhà máy thủy điện, 

những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thời tiết thuận lợi các nhà máy 
thủy điện đủ nước để phát điện ổn định, nên 6 tháng đầu năm ước nộp ngân 
sách 240 tỷ đồng (chiếm 62% số thực thu ở khu vực này), đạt 69% kế hoạch 
nộp ngân sách năm 2022.

Các ngành kinh doanh trên lĩnh vực viễn thông, xăng dầu, điện, than... 
hoạt động ổn định, có số thu nộp ngân sách đạt tiến độ.
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- Khu vực CTN và dịch vụ NQD: Ước thu 6 tháng đầu năm là 10.500 tỷ 
đồng, đạt 86,7% dự toán, tăng 55,3% so với cùng kỳ. 

Nguồn thu chủ lực trong khu vực này là số thu phát sinh từ hoạt động 
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Trường Hải Group), hoạt động của 
Công ty 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 từ ô tô 6 tháng đầu năm là 9.205 tỷ đồng, 
đạt 98% kế hoạch (9.205 tỷ/ 9.360 tỷ), chiếm 87,7% số thực thu ở khu vực này.

Các nhà máy thủy điện trên khu vực này đủ nước phát điện, ước thu 6 
tháng đầu năm là 281tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch nộp ngân sách.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp như: Công ty CP Kính nổi Chu Lai- 
Indevco, Công ty TNHH Vật tư Phụ tùng Công nghiệp, Công ty TNHH 
Number one Chu Lai duy trì phát triển kinh doanh nên số thu nộp ngân sách đạt 
kế hoạch nộp ngân sách.

- Thu lệ phí trước bạ: Ước thu 6 tháng đầu năm là 190 tỷ đồng, đạt 
55,9% dự toán, chủ yếu là thu lệ phí trước bạ từ sản lượng tiêu thụ ô tô 6 tháng 
đầu năm tăng, một phần do thu lệ phí phí từ chuyển nhượng bất động sản phục 
hồi.

- Thuế thu nhập các nhân: Ước thu 6 tháng đầu năm là 460 tỷ đồng, đạt 
64,3% dự toán, số thu vượt tiến độ thu là do hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và người dân có tăng trưởng, thị trường bất động sản phục hồi và 
sôi động trở lại... dẫn đến tăng thuế thu nhập cá nhân. 

- Nguồn thu phí và lệ phí: Ước thu 6 tháng đầu năm là 85 tỷ đồng, đạt 
51,2% dự toán. Do dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành du lịch từng bước 
được phục hồi, các điểm tham quan mở cửa lại nên phát sinh thu phí.

- Thu khác ngân sách: Ước thu 6 tháng đầu năm là 160 tỷ đồng, đạt 80% 
dự toán; số thu đạt cao do phát sinh tiền khoản thu nộp trả tiền chi phí đầu tư 
kết cấu hạ tầng là 60 tỷ đồng của các dự án tại huyện Nam Trà My, Phước Sơn 
và Núi Thành và thu hồi các khoản chi năm trước.

b) Một số khu vực thu chưa đạt tiến độ thu dự toán.
- Khu vực DNNN địa phương: Ước thu 6 tháng đầu năm là 42,5 tỷ đồng, 

bằng 46,2% so với cùng kỳ và chỉ đạt 38,6% dự toán.
Các doanh nghiệp khu vực này có quy mô vừa và nhỏ, đa số hoạt động 

công ích và du lịch phục hồi chậm, nên số thu chưa đạt tiến độ
- Khu vực DN có vốn ĐTNN: Ước thu 6 tháng đầu năm là 550 tỷ đồng, 

bằng 77,8% so với cùng kỳ và chỉ đạt 36,7% dự toán.
Số nộp của Nhà máy Bia Heineken Quảng Nam chiếm 57,8% dự toán 

khu vực này (866 tỷ/1.500 tỷ), nhưng do ảnh hưởng từ sự cạnh tranh mạnh mẽ 
của thị trường Bia, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, sự điều tiết về sản lượng 
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sản xuất và cơ cấu sản phẩm không được như cùng kỳ, nên số thu đạt thấp, chỉ 
đạt 37% kế hoạch (320 tỷ/866 tỷ). 

Các lĩnh vực khách sạn, du lịch còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
nên chưa phục hồi; hoạt động các ngành chế biến thực phẩm, may mặc, sản 
xuất công nghiệp phục hồi chậm, có số nộp ngân sách chưa đạt tiến độ thu.

- Thuế bảo vệ môi trường: Ước thu 6 tháng đầu năm là 250 tỷ đồng, bằng 
78% so với cùng kỳ và chỉ đạt 36,8% dự toán.

Số thu 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.

- Nguồn thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã: Ước thu 6 tháng 
đầu năm là 3,5 tỷ đồng, bằng 77,8% so với cùng kỳ và chỉ đạt 29,2% dự toán.

Trong quá trình phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thì quỹ 
đất công ích đã được thu hồi, nên nguồn thu này giảm đáng kể, hơn nữa việc 
đấu thầu và giao khoán quỹ đất công ích, hoa lợi công sản thực hiện trong những 
tháng cuối năm, nên số thu này chưa phát sinh trong 6 tháng đầu năm.

- Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,... chưa đạt tiến độ dự toán, do chưa phát 
sinh số thu trong 6 tháng đầu năm, thông thường số thu này phát sinh chủ yếu 
trong những tháng cuối năm.

1.2. Thu xuất nhập khẩu.
Dự toán thu xuất nhập khẩu năm 2021 là 4.700 tỷ đồng. 
Ước thu 6 tháng đầu năm là 5.051 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, tăng 95% 

so cùng kỳ. Số thu từ thuế nhập khẩu linh kiện, bộ linh kiện, nguyên liệu, máy 
móc thiết bị nhập khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải chiếm 91% 
số thu xuất nhập khẩu có tăng trưởng; ngoài ra các mặt hàng có số thuế tăng 
cao như: nguyên liệu sản xuất vòi, hợp chất làm đồ uống, tinh bột sắn, phụ tùng 
máy móc thiết bị phục vụ sản xuất may, dệt, nguyên liệu sản xuất vải mành, vải 
dựng đều có số nộp khá.

(Kèm theo biểu số liệu ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022).
2. Thu ngân sách địa phương.
Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP)năm 2022, HĐND tỉnh 

giao là 23.022 tỷ đồng, ước thu 6 tháng đầu là 22.446 tỷ đồng, nếu loại trừ số 
thu chuyển nguồn, thì ước thực hiện thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 
là 12.638 tỷ đồng, đạt 71 % dự toán. 

Trong đó:
 a) Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng là 11.691 tỷ đồng, đạt 

71,8% dự toán.
 b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 917 tỷ đồng, đạt 61,3% dự 

toán, trong đó: gồm bổ sung theo dự toán đầu năm là 916,8 tỷ đồng, bổ sung 
ngoài dự toán  0,2 tỷ đồng. 

c) Thu chuyển nguồn: 9.808 tỷ đồng, gồm:
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 - Chuyển nguồn ngân sách tỉnh là  5.391 tỷ đồng, gồm:
+ Nguồn CCTL năm 2020 sang là 3.400 tỷ đồng.
+ Nguồn vượt thu, tiết kiệm chi là 1.485 trỷ đồng.
+ Nguồn số dư dự toán, số dư tạm ứng kinh phí thường xuyên 138 tỷ đồng; 
+ Chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất là 357 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn đầu tư là 8,5 tỷ đồng
+ Các nguồn khác (viện trợ, nguồn Trung ương hỗ trợ...) là 2,5 tỷ đồng
- Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã là 4.417 tỷ đồng.
d) Thu viện trợ và thu đóng góp là 30 tỷ đồng.
II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM.
Dự toán chi NSĐP năm 2022, HĐND tỉnh giao là 23.662 tỷ đồng, ước 

thực hiện 6 tháng đầu năm là 11.696 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.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương: Dự toán chi cân đối NSĐP năm 2022 
được HĐND tỉnh giao là 22.166 tỷ đồng, ước chi 6 tháng đầu năm là 10.816 tỷ 
đồng đạt 49% dự toán giao và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; nếu không 
tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì thực hiện 6 tháng đầu năm là 
7.616 tỷ đồng, đạt 34% dự toán.

Một số nhiệm vụ chi cụ thể: 
a) Chi đầu tư phát triển: Ước chi 6 tháng đầu năm là 3.798 tỷ đồng, đạt 

83% dự toán, tỷ lệ chi đầu tư phát triển đạt cao do chi từ nguồn năm trước 
chuyển sang; 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 kế 
hoạch vốn đầu tư thấp là do:

- Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang còn tác động lớn đến các hoạt 
động thực hiện của chương trình, dự án, như: công tác quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng, hợp đồng xây dựng, huy động nhân công, tiến độ thi công các dự án, 
lưu thông nguyên vật liệu xây dựng.

 - Giá nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, đặc biệt là giá thép, 
xăng dầu nhân công đã tác động trực tiếp tới giá thành xây dựng và làm chậm 
tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công do các nhà thầu chờ chủ 
trương của Chính phủ. 

 - Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị và địa phương thực hiện các thủ tục 
đề nghị kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 và tập trung hoàn chỉnh 
hồ sơ để thanh toán khối lượng kế hoạch vốn kéo dài. 

- 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, xác 
nhận nguồn gốc sử dụng đất. 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. Cụ thể: 
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- Chi quốc phòng: 132 tỷ đồng đạt 57% dự toán. 
- Chi an ninh: 40 tỷ đồng, đạt 48% dự toán.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 2.324 tỷ đồng, đạt 51% dự toán. 
- Chi sự nghiệp y tế: 490 tỷ đồng, đạt 51% dự toán. 
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 25 tỷ đồng, đạt 59% dự toán, do thực 

hiện thanh toán các đề tài khoa học năm 2021 từ nguồn chuyển nguồn. 
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 112 tỷ đồng, đạt 51% dự toán. 
- Chi sự nghiệp PTTH: 31 tỷ đồng, đạt 43% dự toán.
 - Chi sự nghiệp TDTT: 49 tỷ đồng, đạt 48% dự toán. 
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 711 tỷ đồng, đạt 55% dự toán. 
- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.448 tỷ đồng, đạt 56% dự toán.
 - Chi sự nghiệp môi trường: 58 tỷ đồng, đạt 48% dự toán. 
- Chi quản lý hành chính: 1.272 tỷ đồng, đạt 49% dự toán.
 - Chi khác ngân sách 21 tỷ đồng, đạt 50% dự toán. 
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 bệnh COVID-19 và kinh phí hoạt động phòng chống Covid-19.  

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Dự toán 
HĐND tỉnh giao là 1.496 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 879 tỷ 
đồng, đạt 59% dự toán.

(Kèm theo biểu Tổng hợp chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022)

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM 
CHI VÀ NGUỒN THƯỞNG VƯỢT THU NĂM 2021.

Tại khoản 2, Điều 59 Luật NSNN quy định: UBND các cấp lập phương 
án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình báo cáo Thường 
trực HĐND quyết định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. 

Tại khoản 4a, Điều 59 Luật NSNN quy định: Căn cứ vào mức thưởng do 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng 
cấp quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các 
chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ quan trọng và thưởng 
cho ngân sách cấp dưới.

Căn cứ Luật NSNN và các nguồn vốn ngân sách chưa sử dụng, UBND 
tỉnh xác định và đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh 
Phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn thưởng 
vượt thu năm 2021 của ngân sách tỉnh, với tổng số tiền là 1.851.304 triệu đồng 
(Một ngàn tám trăm năm mươi mốt tỷ, ba trăm lẻ bốn triệu đồng y) và đã được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ sử dụng theo báo cáo của UBND 
tỉnh. 
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UBND tỉnh sẽ căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND tỉnh để hoàn chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và 
nguồn thưởng vượt thu năm 2021 của ngân sách tỉnh trong năm 2022 và báo 
cáo HĐND tỉnh theo quy định (có văn bản riêng).

  IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN 
SÁCH 6 THÁNG ĐẦU.

1. Những kết quả đạt được.
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 
số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022, hướng dẫn điều hành ngân sách của Bộ Tài 
chính tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 và trong quá trình 
điều hành UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thu, điều 
hành chi theo dự toán, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản, cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng 
ngân sách nhà nước... nên kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt và 
vượt tiến độ thu.

- Trong công tác thu, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế, Hải quan, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực 
hiện tốt quy chế phối hợp quản lý thu NSNN theo Quyết định số 48/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2020; tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ theo 
Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh, nhất là trên 
lĩnh vực bất động sản..., nhờ vậy kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng 
đầu năm đạt khá.

- Điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và tiến độ thu, giải quyết kịp 
thời các chế độ chính sách, chi hỗ trợ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có 
công, thân nhân liệt sỹ và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo kinh phí triển 
khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh; phân bổ kịp thời kinh phí để khắc phục thiệt hại do bão lũ cuối năm 
2021, kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân khó khăn 
do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ và Nghị quyết 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Kịp thời xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm và nguồn thưởng vượt thu 
năm 2021 của ngân sách tỉnh, lập phương án sử dụng báo cáo Thường trực 
HĐND tỉnh thống nhất và triển khai phân bổ sử dụng và báo cáo HĐND tỉnh 
theo đúng quy định của Luật NSNN.

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, đã kịp thời 
chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm góp phần sử dụng ngân sách nhà nước, 
đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

  2. Một số tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách.
- Trong điều hành ngân sách, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tăng cường công 

tác thu, tuy nhiên vẫn còn thất thu nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng 
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sản, kinh doanh bất động sản, quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý nguồn thu 
vãng lai; nợ đọng về thuế được kiểm soát, nhưng còn lớn ..., cần có giải pháp 
tích cực để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời số thu phát sinh nộp NSNN;

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư chưa đạt tiến độ là do các chủ đầu tư, các 
sở ngành liên quan còn chậm trong thực hiện công tác triển khai phê duyệt chủ 
trương, dự án, lập hồ sơ dự án/thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án, đấu thầu…; 
chưa thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác quản 
lý hiện trạng,… dẫn đến chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

- Trong chi thường xuyên, còn một số nhiệm vụ triển khai chậm như việc 
nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, kinh phí đào tạo, kinh phí thực hiện 
Chương trình mục tiêu, kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND,... chưa 
được phân bổ và giải ngân trong 6 tháng đầu năm dẫn đến chi thường xuyên 
chưa đạt tiến độ dự toán.

- Kinh phí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc và 
miền núi) chậm phân bổ nên triển khai thực hiện gặp khó khăn do vào mùa 
mưa lũ.

Tóm lại: Qua phân tích, đánh giá tình hình thu, chi và quản lý điều hành 
ngân sách 6 tháng đầu năm, về thu ngân sách nhà nước đạt và vượt tiến độ dự 
toán; chi ngân sách địa phương cơ bản bám sát dự toán và tiến độ thu, kịp thời 
giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hậu quả thiên tai, dịch bệnh. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số nguồn thu đạt thấp, nguồn thu chính từ ô tô, bia có 
xu hướng giảm dần vào các tháng cuối năm; trong điều hành ngân sách còn một 
số nhiệm vụ chi thường xuyên chậm triển khai, giải ngân vốn đầu tư thấp chưa 
đạt yêu cầu, cần phải có những giải pháp phù hợp để đảm bảo thực hiện đạt và 
vượt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.
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Phần II
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 

ĐIỀU HÀNH NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Dịch bệnh Covid-19 trong nước được kiểm soát, nhưng còn diễn biến 
phức tạp ở Châu Á, tình hình giá nhiên liệu và một số mặt hàng thiết yếu tăng 
cao, chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước hết hiệu lực... ảnh 
hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, 
làm giảm thu và dự báo thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm sẽ 
gặp khó khăn; trong khi đó nhiều nhiệm vụ chi cần thiết phát sinh, đặc biệt chi 
phòng tránh thiên tai, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 Vì vậy, để hoàn thành tốt dự toán thu, chi NSNN năm 2022, UBND tỉnh 
yêu cầu Cục trưởng: Cục Thuế, Hải quan tỉnh Quảng Nam, Giám đốc các Sở, 
Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tổ chức đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 
tháng đầu năm, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN 
những tháng cuối năm. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp 
điều hành ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 
01/NQ-CP ngày 01/01/2021; cơ chế chỉ đạo, điều hành kế hoạch kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách năm 2022 và các Quyết định, văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

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. 

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật, 
tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh nắm 
bắt kịp thời, đầy đủ các chính sách pháp luật về thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

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 
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sản, hoạt động xăng dầu, vận tải, du lịch, quản lý tốt nguồn thu XDCB vãng lai, 
hộ kinh doanh cá thể. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, 
trốn thuế, nợ đọng về thuế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 
1734/QĐ-UBND ngày 29/6/2020. Tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế, phấn 
đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2022 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN, 
giảm ở mức thấp nhất các khoản nợ thuế khó thu. Quản lý chặt chẽ công tác 
hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành… để tổ 
chức thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời nguồn thu phát sinh trên địa bàn vào 
NSNN. 

1.4. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu NSNN hằng tháng, 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, các nhà 
máy thủy điện, nhà máy Bia Heniken... đề ra các giải pháp cụ thể để huy động 
kịp thời vào NSNN các nguồn thu phát sinh và nợ đọng về thuế, cũng như quản 
lý và điều hành ngân sách phù hợp, đảm bảo cân đối ngân sách.

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.
- Chi cục Quản lý đất đai tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 

3007/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành 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, để quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp và lệ phí trước bạ đất; 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 các dự án sử dụng đất, 
kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư 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.

- Sở Tư pháp 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, 
chuyển nhượng đất đai, .…

1.6. Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với cơ quan tài chính 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.
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2. Điều hành chi ngân sách địa phương.
2.1. Các cấp ngân sách tổ chức 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, trong đó tập trung cắt giảm, giãn những nhiệm vụ 
chi chưa thật sự cấp thiết, báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét quyết 
định để đảm bảo cân đối ngân sách.

Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đúng định mức, chế độ quy 
định; hạn chế ứng trước dự toán chi NSNN và chi chuyển nguồn sang năm sau; 
rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo Chương trình, kế hoạch đã đề ra để đảm 
bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, hạn chế số dư dự toán bị hủy bỏ. 

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 tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14/2/2022. Rà soát, sắp xếp lại 
nhiệm vụ chi, đối với nhiệm vụ chi tổ chức hội nghị, cử đi công tác, đoàn ra, 
đoàn vào, mua sắm tài sản đắt tiền, chi tiêu tiếp khách, sử dụng phương tiện ô 
tô, xăng dầu, ..., phải cân nhắc trên tinh thần triệt để tiết kiệm và khả năng cân 
đối ngân sách. 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. Tăng cường công tác quản lý chi đầu tư: Các đơn vị, địa phương 
thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn 
quy định về quản lý vốn đầu tư; 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.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tình hình giải ngân 
nguồn vốn đầu tư để có kế hoạch điều chuyển nguồn vốn phù hợp, trường hợp 
cần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đã được giao trong năm, yêu cầu các chủ 
đầu tư, địa phương báo cáo trước 15/10/2022 để UBND tỉnh xem xét quyết 
định điều chỉnh. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã phân bổ, hạn chế 
tối đa số dư dự toán bị hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm.

2.4. Triển khai thực hiện việc 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; tham mưu UBND tỉnh 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… để xử lý tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách 
nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy 
định; tổ chức mua sắm, xử lý tài sản công đúng pháp luật, công khai, minh 
bạch, không để làm thất thoát tài sản công.
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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 theo quy định; triển khai thực hiện và tổng hợp 
báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra, Kiểm toán; đồng thời chuẩn 
bị nội dung làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách năm 
2021.

2.8. Các cơ quan tài chính tập trung xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 
năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách 3 năm 2023-2025 báo cáo Bộ Tài 
chính và trình HĐND tỉnh theo quy định.

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

Nơi nhận:
- BTV Tỉnh ủy (b/c);
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Cục: Thuế, Hải quan;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 Nguyễn Hồng Quang
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