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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; 

xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 
và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, Chỉ thị số 12/CT-
TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Thông tư số 
47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 
03 năm 2023-2025, Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 
2023.

Căn cứ kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 
và dự báo những yếu tố tác động đến quản lý điều hành ngân sách trong những 
tháng cuối năm 2022, năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; UBND tỉnh báo cáo 
kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022, xây dựng dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 
2023-2025 trên địa bàn tỉnh, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2022
I.  THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 HĐND tỉnh giao: 

23.700 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa là 19.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập 
khẩu: 4.700 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và 
phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, ngay từ đầu năm UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 ban hành 
một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, 
dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022. Trong điều hành 
ngân sách, 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, kịp thời chỉ đạo ngành Thuế, Hải 
quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; tăng 
cường quản lý các khoản thu còn thất thu trên lĩnh vực đất đai, tài sản công, 
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khai thác khoáng sản, hộ kinh doanh cá thể; triển khai thực hiện hoàn thuế và 
thu hồi nợ thuế theo đúng quy định.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và tỉnh 
Quảng Nam nói riêng được kiểm soát tốt; 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 
việc huy động số thu vào NSNN gặp nhiều thuận lợi.

Kết quả thu NSNN trên địa bàn 10 tháng năm 2022 vượt tiến độ thu, với 
số thu là 24.838 tỷ đồng, đạt 105% dự toán, trong đó thu nội địa là 18.570 tỷ 
đồng, đạt 97,7% dự toán, thu xuất nhập khẩu là 6.268 tỷ đồng, đạt 133,3% dự 
toán (chưa bao gồm số thuế được gia hạn nộp đến 30/11/2022).

Trên cơ sở kết quả thu NSNN 10 tháng, số thu thuế kê khai được gia hạn 
nộp đến 30/11/2022 (dự kiến 5.000 tỷ đồng) và dự kiến số thu phát sinh trong 
các tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 
năm 2022 là 32.144 tỷ đồng, đạt 143% dự toán Trung ương giao và đạt 135,6% 
so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 40,2% so với số thu năm trước, cụ thể:

                        ĐVT: Tỷ đồng

Số 
TT

Chỉ tiêu
Dự toán 

năm 
2022 

TH 10 
tháng 
2022

ƯTH 
năm 
2022

TH 10 
tháng/DT 
2022(%)

ƯTH 
2022/ DT 
2022 (%)

ƯTH 
2022/TH 
2021 (%)

Tổng cộng 23.700 24.838 32.144 105,0 135,6    140,2

1 Thu nội địa. 19.000 18.570 25.210 97,7   132,7     128,8

1.1 Thu tiền sử dụng đất 1.910 2.009 2.308 105,2   120,5
  

    99,4            

1.2. Thu từ XSKT      90 73 80 81,1  88,9    105,5

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

17.000 16.488 22.822    97,0
  

    134,3     132,9

2 Thu xuất nhập khẩu. 4.700 6.268 6.934 133,3 147,5     206,3

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

không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết (XSKT) là 17.000 tỷ đồng.
Thực hiện 10 tháng đầu năm là 18.570 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán; ước 

thực hiện thu nội địa năm 2022 là 25.210 tỷ đồng, đạt 142% dự toán Trung 
ương giao và đạt 132,7% dự toán HĐND giao, tăng 28,8% so với số thu năm 
trước, trong đó thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu XSKT là 
22.822 tỷ đồng, đạt 134,3% dự toán HĐND giao, tăng 32,9% so với số thu năm 
trước. 

Năm 2022, do tác động của chính sách kích cầu, phục hồi kinh tế sau dịch 
bệnh của Chính phủ, dẫn đến số thu tăng đột biến 5.616 tỷ đồng (giảm 50% lệ 
phí trước bạ ô tô theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tăng số nộp 
ngân sách ước tính 5.324 tỷ đồng; thực hiện chống thất thu trong giá chuyển 
nhượng bất động sản, đầu tư vốn theo Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 
29/6/2020 của UBND tỉnh là 292 tỷ đồng) số thu nội địa vượt cao so dự toán.
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Đa số các khoản thu nội địa đều đạt và vượt dự toán, còn các khoản thu từ 
khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý, thu từ khu vực doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất và thu 
XSKT chưa đạt dự toán.

Tình hình quản lý và thu nộp NSNN của các nguồn thu chủ yếu:
a) Các nguồn thu đạt và vượt dự toán:
- Khu vực DNNN Trung ương: ước thu năm 2022: 900 tỷ đồng, đạt 

145,7% dự toán, tăng 18,8% so với số thu năm trước. 
Nguồn thu chủ yếu ở khu vực này là số thu phát sinh từ hoạt động thủy 

điện (chiếm 75,5% số thu khu vực này), cuối năm 2021 và năm 2022 thời tiết 
thuận lợi các nhà máy thủy điện đủ nước để phát điện, nên số nộp ngân sách đạt 
cao 680 tỷ đồng, tăng 94% so dự toán. 

Các doanh nghiệp còn lại được phục hồi, nhưng chưa tăng trưởng lớn, nên 
số nộp ngân sách chưa đạt so với dự toán.

- Khu vực CTN và dịch vụ NQD: ước thu năm 2022 là 18.142 tỷ đồng, đạt 
149,8% dự toán, tăng 50,1% so với số thu năm trước. 

Số thu chủ yếu ở khu vực này là số nộp của 3 Công ty ô tô du lịch Trường 
Hải, năm 2022 do tác động của chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất và 
lắp ráp trong nước, thu nhập của người dân có tăng trưởng, dẫn đến sản lượng ô 
tô tiêu thụ tăng mạnh, nên số thu nộp ngân sách tăng cao, ước thu từ hoạt động 
3 công ty ô tô du lịch Trường Hải năm 2022: 15.100 tỷ đồng (tăng đột biến do 
tác động chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô là 5.284 tỷ đồng), tăng 61,3% so 
dự toán, tương ứng tăng 5.740 tỷ đồng (15.100 tỷ đồng/9.360 tỷ đồng dự toán), 
chiếm 83,2% số thu khu vực này và chiếm 66% số thu nội địa không bao gồm 
tiền sử dụng đất và thu XSKT năm 2022.

Thu từ hoạt động thủy điện trên khu vực này tăng trưởng cao, ước thu là 
540 tỷ đồng, tăng 46,7% dự toán.

Hoạt động trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ khách sạn, tham quan, nghỉ 
dưỡng, may mặc... còn chịu tác động lớn bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới, 
nên phục hồi chậm, số nộp ngân sách thấp. 

Số thu từ hộ kinh doanh cá thể chỉ ước đạt 67,4% dự toán do một phần số 
thu phải nộp trong năm 2022 được bù trừ vào số thuế đã nộp của quý 3, quý 4 
năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của 
Chính phủ.

- Lệ phí trước bạ: ước thu năm 2022 là 395 tỷ đồng, đạt 116,2% dự toán 
và tăng 23,2% so số thu năm trước do thị trường bất động sản phục hồi, hoạt 
động mua bán, chuyển nhượng bất động sản tăng; tác động của chính sách kích 
cầu sau dịch bệnh góp phần tăng số nộp ngân sách là 88,8 tỷ đồng (tăng cường 
giám sát giá chuyển nhượng bất động sản theo đề án 1734 nộp 40,8 tỷ đồng, 
chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong 
nước dẫn đến số thu lệ phí trước bạ ô tô tăng 40 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: ước thu năm 2022 là 950 tỷ đồng, đạt 132,9% dự 
toán và tăng 29,8% số thu năm trước do thị trường bất động sản phục hồi, hoạt 
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động mua bán, chuyển nhượng bất động sản tăng và việc tăng cường giám sát 
giá chuyển nhượng bất động sản góp phần tăng số nộp ngân sách là 243,2 tỷ 
đồng.

- Nguồn thu phí và lệ phí: ước thu năm 2022 là 168 tỷ đồng, đạt 101,2% 
dự toán và tăng 10,6% so với số thu năm trước.

Các hoạt động tham quan, du lịch được phục hồi, phí tham quan có phát 
sinh nhưng chưa nhiều, phí, lệ phí trên lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với nước 
thải, khí thải, khai thác khoáng sản được quản lý tốt góp phần thu phí, lệ phí đạt 
dự toán.

- Thu tiền sử dụng đất: ước thu năm 2022 là 2.308 tỷ đồng, đạt 120,8% dự 
toán và tương đương số thu năm trước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác giá 
đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, khấu trừ bồi thường,... của từng dự án; kết hợp 
với việc tăng cường các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế đối với các chủ dự án 
được giao đất còn nợ, nên huy động được số thu lớn và kịp thời vào NSNN.

Một số dự án có số nộp lớn: Khu đô thị Thanh Hà - Phân khu 1 (đợt 1) 
do Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital làm chủ đầu tư nộp lũy kế 537 tỷ 
đồng; Khu dân cư An Phú do Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng 
Nam làm chủ đầu tư nộp lũy kế 109 tỷ đồng; Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa 
do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư nộp lũy kế 96,3 
tỷ đồng; Khu dân cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (giai đoạn 1) do 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 làm chủ đầu tư nộp lũy kế 93 tỷ 
đồng; Khu phố chợ Đông Phú do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 
591 làm chủ đầu tư nộp 48 tỷ đồng.

- Thu khác ngân sách: ước thu năm 2022 là 273 tỷ đồng, đạt 136% dự 
toán, số thu phát sinh chủ yếu hoàn trả chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hồi 
các khoản chi năm trước.

b) Các nguồn thu chưa đạt dự toán.
- Khu vực DNNN địa phương: ước thu năm 2022 là 77 tỷ đồng, chỉ bằng 

57% so với số thu năm trước và chỉ đạt 70% dự toán. 
Các doanh nghiệp ở khu vực này có quy mô vừa và nhỏ, tốc độ phục hồi 

chậm, chủ yếu là số nộp của Công ty Cổ phần Lâm Đặc Sản xuất khẩu nộp 8,3 
tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam nộp 29,8 tỷ 
đồng, Trung tâm Phát triển hạ tầng nộp 3,6 tỷ đồng, các doanh nghiệp còn lại 
khối này có số thu thấp, không đạt dự toán và thấp hơn cùng kỳ.

- Khu vực DN có vốn ĐTNN: ước thu năm 2022 là 1.100 tỷ đồng, bằng 
82,7% so với số thu năm trước và chỉ đạt 73,3% dự toán.

Chủ yếu là số nộp của Nhà máy Bia Heineken, nhưng do ảnh hưởng từ sự 
cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường Bia, sản phẩm chủ yếu là bia Larue giá thấp 
và không cạnh tranh được trên thị trường, nên số thu từ Nhà máy Bia nộp ngân 
sách cả năm ước 530 tỷ đồng, chỉ đạt 61,2% dự toán.
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Công ty TNHH Nam Hội An dự toán 100 tỷ đồng, ước thu năm 2022 là 
200 tỷ đồng, do dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nên lượng khách nước 
ngoài đến casino tăng.

Các hoạt động còn lại trên lĩnh vực này phục hồi chậm, dẫn đến số nộp 
ngân sách không đạt tiến độ.

- Thuế bảo vệ môi trường: ước thu năm 2022 là 400 tỷ đồng, bằng 66,2% 
so với số thu năm trước và chỉ đạt 58,8% dự toán.

Nguyên nhân khoản thu này không đạt tiến độ dự toán và giảm so với cùng 
kỳ là do ảnh hưởng bởi chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 
1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, Nghị quyết số 13/2021/NQ-
UBTVQH15 ngày 31/12/2021, Nghị quyết số 18/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 
23/3/2022 và Nghị quyết số 20/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Quốc 
hội về giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu. Số thuế giảm thu NSNN do 
thực hiện các chính sách trên trong 10 tháng đầu năm là 226 tỷ đồng.

- Thu tiền thuê đất: ước thu năm 2022 là 250 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán 
và chỉ bằng 51,2% số thu năm trước là do tiền thuê đất nộp một lần chuyển qua 
tiền thuê đất nộp hằng năm, nên số thu giảm.

- Thu XSKT là 80 tỷ đồng, đạt 89% dự toán.
1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu
Dự toán thu xuất nhập khẩu là 4.700 tỷ đồng. Ước thực hiện năm 2022 là 

6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106% so với số thu năm trước. 
Số thu từ thuế nhập khẩu linh kiện, bộ linh kiện, nguyên liệu, máy móc 

thiết bị nhập khẩu của Tập đoàn ô tô Trường Hải chiếm 90% 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.

Công tác quản lý thu ngân sách còn một số bất cập:
Qua phân tích nguồn thu phát sinh và cơ cấu nguồn thu trên từng lĩnh vực 

thì thu NSNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa thật sự ổn định và bền vững, 
cụ thể như sau:

- Năm 2022, do tác động của chính sách, dẫn đến số thu tăng đột biến 
5.616 tỷ đồng (như phân tích trên), số thu tăng đột biến này không phát sinh 
trong năm 2023 và các năm sau, nên cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) các 
năm sau sẽ gặp khó khăn.

- Trong số thu nội địa, thì số thu của 3 công ty ô tô du lịch Trường Hải 
nộp chiếm 66% tổng thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu 
XSKT, nên cân đối ngân sách tỉnh Quảng Nam phụ thuộc lớn vào số thu nộp 
của Công ty, trong trường hợp số thu của 3 công ty này biến động, sẽ ảnh 
hưởng lớn đến khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

Thực tế nguồn thu từ ô tô giảm dần cuối năm của thời kỳ ổn định 2017-
2021. Riêng trong năm 2022, do tác động của chính sách giảm 50% lệ phí trước 
bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước tăng sản lượng ô tô tiêu thụ, số 
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thuế, phí lệ phí nộp ngân sách tăng đột biến (khoảng 5.325 tỷ đồng); năm 2023 
và các năm sau sản lượng tiêu thụ ô tô không còn tăng đột biến và do cạnh 
tranh quyết liệt của xe nhập khẩu và các hãng xe với nhau dẫn đến sản lượng xe 
ô tô tiêu thụ và số nộp ngân sách của công ty Trường Hải giảm dần. Đây là một 
nội dung cần phải được nghiên cứu để định hướng và xây dựng chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, đảm bảo phát triển toàn diện 
và tăng thu ngân sách bền vững.

- Công tác thu ngân sách được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn thất thu trên 
một số lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt 
động kinh doanh xăng dầu, quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý nguồn thu 
vãng lai....

- Nợ đọng về thuế được kiểm soát, nhưng còn lớn, tổng nợ thuế ước tính 
đến ngày 31/12/2022 là 887,6 tỷ đồng, chiếm 5%/ tổng thu nội địa.

(Kèm biểu số 01- Đánh giá thực hiện thu NSNN năm 2022)
2. Thu ngân sách địa phương
Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 là 23.023 tỷ 

đồng, trong đó thu nội địa được hưởng 16.285 tỷ đồng, Trung ương bổ sung là  
1.496 tỷ đồng, thu chuyển nguồn là 5.242 tỷ đồng.

Ước thực hiện năm 2022 là 41.137 tỷ đồng, đạt 178,7% dự toán; trong đó 
thu nội địa được hưởng 21.749 tỷ đồng, Trung ương bổ sung là 2.796 tỷ đồng, 
thu chuyển nguồn là 16.432 tỷ đồng và thu kết dư 159,7 tỷ đồng.

Nếu loại trừ số thu chuyển nguồn và thu kết dư thì ước thực hiện thu 
NSĐP năm 2022 là 24.545 tỷ đồng, đạt 138% so với dự toán. 

2.1. Thu nội địa NSĐP được hưởng
Ước thực hiện thu nội địa NSĐP được hưởng là 21.749 tỷ đồng, đạt 

133,6% dự toán, thu nội địa NSĐP được hưởng không bao gồm tiền sử dụng 
đất, thu XSKT: 19.361 tỷ đồng, tăng 35,5% dự toán, tăng tương ứng: 5.076 tỷ 
đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 4.315 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện, cấp xã là 
761 tỷ đồng, trong đó:

a) Tăng thu ngân sách tỉnh được hưởng là 4.315 tỷ đồng, chủ yếu tăng từ 
nguồn thu hoạt động của ô tô Trường Hải, phương án sử dụng tại mục III, phần 
này.

b) Tăng thu ngân sách cấp huyện, cấp xã được hưởng là 761 tỷ đồng:
- Có 15 địa phương tăng thu, số tiền 1.089 tỷ đồng, chủ yếu là tăng thu từ 

hoạt động thủy điện (các huyện miền núi), tăng từ hoạt động ô tô (Núi Thành) 
và thu từ hoạt động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, cụ thể:

Huyện Tây Giang tăng 8,5 tỷ đồng, Nông Sơn tăng 15 tỷ đồng, Quế Sơn 
tăng 15,9 tỷ đồng, Duy Xuyên tăng 23,1 tỷ đồng, Tam Kỳ tăng 25,9 tỷ đồng, 
Bắc Trà My tăng 26,8 tỷ đồng, Hiệp Đức tăng 32,7 tỷ đồng, Thăng Bình tăng 
34,8 tỷ đồng, Đại Lộc tăng 38,2 tỷ đồng, Nam Trà My tăng 50,6 tỷ đồng, Hội 
An tăng 61,8 tỷ đồng, Đông Giang tăng 118,6 tỷ đồng, Phước Sơn tăng 162 tỷ 
đồng, Nam Giang tăng 237 tỷ đồng và Núi Thành tăng 238 tỷ đồng.
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Các địa phương có tăng thu, lập phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng 
thu trình HĐND cùng cấp thống nhất để triển khai thực hiện (trích 70% tạo 
nguồn cải cách tiền lương (CCTL) và sử dụng chi theo quy định Luật NSNN)

- Có 3 địa phương hụt thu, số tiền 327 tỷ đồng (thị xã Điện Bàn hụt 322 tỷ 
đồng, do thu từ hoạt động nhà máy bia không đạt dự toán, huyện Phú Ninh hụt 
4,7 tỷ đồng, do thu hoạt động xăng dầu không đạt, huyện Tiên Phước hụt 0,2 tỷ 
đồng).

Các địa phương hụt thu cân đối: kết thúc niên độ ngân sách năm 2022, 
ngân sách tỉnh sẽ xem xét bù hụt thu theo khả năng cân đối và quy định của 
Luật NSNN. 

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 2.796 tỷ đồng, đạt 186,9% 
dự toán, gồm:

- Bổ sung theo dự toán 1.496 tỷ đồng.
- Bổ sung thêm trong năm 1.300 tỷ đồng: Chương trình phát triển công tác 

xã hội và chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần trẻ em tự kỷ và 
người rối nhiễu tâm lý 0,2 tỷ đồng; thưởng vượt thu năm 2021 80 tỷ đồng và 3 
chương trình mục tiêu quốc gia 1.219,8 tỷ đồng.

2.3. Thu chuyển nguồn: thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 là 
16.432 tỷ đồng, trong đó nguồn CCTL: 6.153 tỷ đồng, nguồn tăng thu, tiết 
kiệm chi và nguồn vốn đầu tư, kinh phí chi thường xuyên: 10.279 tỷ đồng, cụ 
thể như sau:

a) Chuyển nguồn ngân sách tỉnh là 10.672 tỷ đồng, gồm: 
- Nguồn CCTL: 5.590 tỷ đồng.
- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi: 2.942 tỷ đồng, chuyển nguồn và cân đối 

vào dự toán năm sau.
- Nguồn vốn đầu tư: 1.997 tỷ đồng
- Nguồn vốn thường xuyên: 143 tỷ đồng.
b) Chuyển nguồn ngân sách huyện, xã là 5.760 tỷ đồng, trong đó nguồn 

CCTL là 563 tỷ đồng; tăng thu, tiết kiệm chi 861 tỷ đồng, vốn đầu tư, thường 
xuyên 4.336 tỷ đồng.

2.4. Thu kết dư ngân sách: 159,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 10,1 tỷ 
đồng, ngân sách cấp huyện, xã: 149,6 tỷ đồng (theo số quyết toán thu, chi 
NSNN năm 2021).

(Kèm biểu số 02 - Đánh giá cân đối NSĐP năm 2022).
II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
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, hỗ trợ người dân khó khăn do 
dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 
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phủ, Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ .

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 NSNN đúng mục đích, 
tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Ước thực hiện chi NSĐP năm 2022 là 41.733 tỷ đồng, đạt 176,4% dự toán, 
trong đó: Chi cân đối NSĐP là 27.968 tỷ đồng, đạt 126% dự toán; chi từ nguồn 
Trung ương bổ sung có mục tiêu là 2.796 tỷ đồng, tăng 1,8 lần dự toán; chi 
chuyển nguồn sang năm sau là 10.970 tỷ đồng.

1. Chi cân đối ngân sách địa phương
Dự toán chi cân đối NSĐP năm 2022 được HĐND tỉnh giao: 22.166 tỷ 

đồng, ước thực hiện năm 2022: 27.968 tỷ đồng đạt 126% dự toán giao.
Một số nhiệm vụ chi cụ thể: 
a) Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện năm 2022 là 12.530 tỷ đồng, tăng 

2,7 lần dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước 
thực hiện năm 2022 là 4.572 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, cụ thể:

- Chi cấp vốn điều lệ các Quỹ tài chính là 116 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 
- Chi đầu tư cho các dự án là 12.414 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với dự toán 

đầu năm, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì ước thực hiện 
năm 2022 là 4.456 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, trong đó: 

+ Chi đầu tư XDCB vốn trong nước là 910,8 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.619 tỷ đồng, đạt 115,5% 

dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang 300,8 tỷ đồng và nguồn tăng 
thu sử dụng đất năm 2022 dự kiến 51 tỷ đồng. 

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 80 tỷ đồng, đạt 88,9% so với 
dự toán đầu năm, do ước nguồn thu xổ số kiến thiết hụt 10 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn bội chi 596,7 tỷ đồng đạt 93,3% dự toán, do địa 
phương dự kiến một số dự án không thực hiện theo tiến độ nên đã điều chỉnh 
giảm kế hoạch vốn đầu tư 42,6 tỷ đồng. 

+ Chi đầu tư từ nguồn vốn khác là 7.908 tỷ đồng, tăng 14,3 lần so dự toán 
đầu năm do thanh toán khối lượng XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang, chi 
từ nguồn vượt thu năm 2022.

b) Chi thường xuyên: tổng chi thường xuyên ước thực hiện năm 2022 là 
15.079 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán; phần tăng chủ yếu là chi thực hiện các chế 
độ, chính sách an sinh xã hội; chi mua sắm và thực hiện các chế độ, chính sách 
từ nguồn năm trước chuyển sang (nguồn vượt thu, tiết kiệm chi, số dư dự toán) 
và chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương, cụ 
thể như sau: 

- Chi quốc phòng: ước thực hiện 240 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán, do chi 
từ nguồn năm trước chuyển sang.  

- Chi an ninh: ước thực hiện 90,8 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán, do chi từ 
nguồn năm trước chuyển sang. 



9

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: ước thực hiện là 4.978 tỷ đồng, đạt 
109% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang (hỗ trợ chi phí học tập 
đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo học tại 
các cơ sở giáo dục đại học; thực hiện chế độ học bổng cho học sinh; thực hiện 
hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi; thực hiện chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, 
cán bộ quản lý giáo dục theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 
của Chính phủ). 

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: ước thực hiện năm 2022 là 1.128 
tỷ đồng, đạt 116,3% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang. 

- Chi khoa học và công nghệ: ước chi năm 2022 là 56,6 tỷ đồng, đạt 136% 
dự toán, do chi thanh toán tạm ứng các đề tài khoa học công nghệ từ nguồn 
năm trước chuyển sang. 

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: ước thực hiện năm 2022 là 238 tỷ đồng, 
đạt 109,2% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang. 

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: ước thực hiện năm 2022 là 76 tỷ 
đồng, đạt 105,5% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang.  

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: ước thực hiện năm 2022 là 111 tỷ đồng, 
đạt 107,8% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang. 

- Chi đảm bảo xã hội: ước thực hiện năm 2022 là 1.686 tỷ đồng, tăng 
30,8% dự toán do bổ sung nguồn CCTL để chi thực hiện chính sách an sinh xã 
hội 231 tỷ đồng, một số nhiệm vụ chi năm 2021 chưa thực hiện xong chuyển 
nguồn sang năm 2022 để thực hiện là 166 tỷ đồng. 

- Chi hoạt động kinh tế: ước thực hiện năm 2022 là 3.153 tỷ đồng, tăng 
23% dự toán, do bổ sung nguồn CCTL để thực hiện các chế độ, chính sách tăng 
thêm là 287 tỷ đồng; một số nhiệm vụ chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 
2022 để thực hiện là 302 tỷ đồng. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: ước thực hiện năm 2022 là 174 tỷ 
đồng, đạt 145% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang và chi từ 
nguồn vượt thu năm 2022.

 - Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể: ước thực hiện năm 2022 là 3.090 
tỷ đồng, tăng 18,5% dự toán, do bổ sung nguồn CCTL để thực hiện các chế độ, 
chính sách tăng thêm là 81 tỷ đồng (thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Nghị 
định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ); chi từ nguồn vượt 
thu năm 2022 là 36 tỷ đồng; một số nhiệm vụ chi quản lý hành chính từ nguồn 
chuyển nguồn sang năm 2022 là 365 tỷ đồng. 

- Chi khác ngân sách: ước thực hiện đạt 57,5 tỷ đồng, đạt 135,2% dự toán, 
do chi từ nguồn năm trước chuyển sang và các huyện bố trí từ nguồn tăng thu 
ngân sách địa phương để tăng nguồn chi khác. 

c) Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay là 7 tỷ đồng, đạt 19,5% dự 
toán giao, do trả nợ theo số thực tế phát sinh.

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1,45 tỷ đồng, đạt 100% dự toán. 
đ) Chi dự phòng ngân sách: 350 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, chi hỗ trợ 

phòng, chống dịch Covid-19 và chi khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
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2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu
Dự toán HĐND tỉnh giao là 1.496 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2022 là 

2.796 tỷ đồng, tăng gấp đôi dự toán, cụ thể: 
- Chi thực hiện các Chương trình MTQG: ước thực hiện năm 2022 là 

1.220 tỷ đồng, do chi từ nguồn trung ương bổ sung trong năm, trong đó: 
+ Chi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là 287,8 tỷ đồng. 
+ Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là  

479,9 tỷ đồng.
+ Chi thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 452,1 tỷ đồng. 
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 là 1.576 tỷ 

đồng, tăng 5,4% dự toán là do trung ương thưởng vượt thu 80 tỷ đồng.
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau
Chi chuyển nguồn sang dự toán năm 2023 là 11.270 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn CCTL là 9.600 tỷ đồng (bao gồm nguồn các năm trước và trích 

70% từ tăng thu năm 2022 để tạo nguồn CCTL)
- Chuyển nguồn và cân đối vào dự toán năm 2023 là 1.670 tỷ đồng, trong 

đó:
+ Nguồn tăng thu dự toán năm 2022 (sau khi trích tạo nguồn CCTL và sử 

dụng theo phương án được HĐND tỉnh phê duyệt) là 1.220 tỷ đồng.
+ Nguồn tiết kiệm chi năm 2022: trong quá trình tổ chức thực hiện dự 

toán, một số nhiệm vụ chi qua thẩm định phân bổ thấp hơn dự toán; kinh phí 
thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch, chương trình của UBND 
thấp hơn so với dự nguồn; một số nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân 
sách cấp huyện quyết toán thấp hơn dự toán nên các địa phương nộp trả ngân 
sách tỉnh... nên dự kiến năm 2022 chi ngân sách cấp tỉnh tiết kiệm 450 tỷ đồng, 
phương án sử dụng tại mục III, phần này.

(Kèm biểu số 03- Đánh giá thực hiện chi NSĐP theo cơ cấu năm 2022)
Một số tồn tại trong quản lý điều hành chi ngân sách địa phương:
Ước chi NSĐP năm 2022 theo dự toán; tuy nhiên khi quyết toán chi 

NSNN hàng năm thì một số nguồn vốn chi đầu tư, chi thường xuyên và các 
Chương trình mục tiêu quốc gia thực chi thấp hơn dự toán, dẫn đến kinh phí 
chuyển nguồn sang năm sau lớn (thu chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 
không tính nguồn CCTL chiếm 47% thu nội địa NSĐP được hưởng năm 2022) 
phản ánh việc sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa thật sự hiệu quả.

Vì vậy, cần xem xét đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, có giải 
pháp quyết liệt để hạn chế chuyển nguồn và sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu 
quả hơn.

Nguyên nhân thực chi không đạt dự toán là do:
- Vốn đầu tư giải ngân chưa đạt tiến độ là do các chủ đầu tư, các Sở, 

ngành liên quan còn chậm trong công tác thực hiện triển khai phê duyệt dự án, 
lập hồ sơ dự án/thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án, đấu thầu…; chưa thực hiện 
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tốt công tác bồi thường, GPMB và công tác quản lý hiện trạng,… dẫn đến chậm 
tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư không đạt dự toán.

- 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 thực hiện Chương trình mục 
tiêu, kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND,... chưa đủ cơ sở phân bổ và 
giải ngân trong 6 tháng đầu năm dẫn đến chậm tiến độ giải ngân kinh phí.

- Kinh phí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương phân 
bổ chậm nên triển khai thực hiện gặp khó khăn do vào mùa mưa lũ.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
1. Xác định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh
Theo số liệu thu, chi ngân sách nêu trên, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 

2022, ước thực hiện là 4.765 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn tăng thu dự toán năm 2022: 4.315 tỷ đồng (tiết a, điểm 2.1, khoản 

2, Mục I, Phần này).
- Nguồn tiết kiệm chi dự toán năm 2022: 450 tỷ đồng (điểm 3, Mục II, 

Phần này).
2. Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh
Tại khoản 2, Điều 59 Luật NSNN quy định: “UBND 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.” 

Căn cứ Luật NSNN và số thu nội địa ước thực hiện năm 2022 nêu trên, 
UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu, 
tiết kiệm chi dự toán năm 2022 của ngân sách tỉnh: 4.765 tỷ đồng (Bốn ngàn 
bảy trăm sáu lăm tỷ đồng), theo các nội dung như sau:

1.1. Trích tạo nguồn cải cách tiền lương.
Theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp 

hành Trung ương (hằng năm dành 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa 
phương cho cải cách tiền lương). 

Trích 70% nguồn tăng thu để tạo nguồn CCTL: 3.020 tỷ đồng (4.315 tỷ 
đồng x 70%).

2.2. Nguồn còn lại phân bổ sử dụng.
Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi sau khi trích tạo nguồn CCTL còn lại được 

sử dụng chi nhiệm vụ chi là 1.745 tỷ đồng (nguồn tăng thu 1.295 tỷ đồng, 
nguồn tiết kiệm chi 450 tỷ đồng), phân bổ sử dụng như sau:

a) Tăng chi thường xuyên cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố trong 
năm 2022 là 75 tỷ đồng, trong đó:

- Hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho ngân sách các huyện, thị xã, 
thành phố.

Do nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu sinh hoạt của người dân, biến đổi 
khí hậu, bão lũ, dịch bệnh… nên khối lượng xử lý môi trường tăng cao (xử lý 
chất thải sinh hoạt, xử lý môi trường, hệ thống cây xanh, cống rãnh…), nên 
định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho cấp huyện theo Nghị 
quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh chưa đảm bảo, 
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cần phải bổ sung thêm kinh phí để các địa phương đủ nguồn triển khai thực 
hiện công tác môi trường theo yêu cầu.

+ Tiêu chí hỗ trợ: hỗ trợ theo đơn vị hành chính cấp xã.
+ Mức hỗ trợ: xã thuộc các khu vực huyện đồng bằng, các phường và thị 

trấn (bao gồm trung tâm huyện Nông Sơn, huyện Tây Giang và huyện Nam Trà 
My) 0,2 tỷ/xã, phường, thị trấn; các xã thuộc khu vực các huyện miền núi 0,1 
tỷ/xã.

 + Kinh phí hỗ trợ là 39,1 tỷ đồng (150 xã đồng bằng, phường, thị trấn x 
0,2 tỷ đồng và 91 xã khu vực miền núi  x 0,1 tỷ đồng).

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và xây 
dựng chính quyền số theo Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 
của HĐND tỉnh, trong đó ưu tiên trang bị mới và nâng cấp các phần mềm quản 
lý nhà nước. 

+ Tiêu chí hỗ trợ: hỗ trợ theo đơn vị hành chính cấp huyện.
+ Mức hỗ trợ: 2 tỷ đồng/ huyện, thị xã, thành phố.
+ Kinh phí hỗ trợ là 36 tỷ đồng (18 huyện, thị xã, thành phố x 2 tỷ đồng).
b) Chuyển nguồn và cân đối vào dự toán năm 2023:
Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh chuyển sang 

cân đối vào dự toán năm 2023 là 1.670 tỷ đồng (nguồn tăng thu là 1.220 tỷ 
đồng, nguồn tiết kiệm chi 450 tỷ đồng): phân bổ bổ sung vốn đầu tư là 600 tỷ 
đồng; cân đối vào dự toán chi chung (trừ vốn đầu tư) 1.070 tỷ đồng, trong đó: 
có dự nguồn đảm bảo nguồn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và 
thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội của HĐND tỉnh (kể cả dự 
nguồn các Nghị quyết ban hành cuối năm 2022 và trong năm 2023).

Khi kết thúc niên độ ngân sách, UBND tỉnh xác định chính xác số tăng thu 
dự toán và số tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh và tiếp tục báo cáo 
phương án sử dụng nguồn tăng thu còn để thực hiện hỗ trợ cho các địa phương 
theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh theo 
quy định.
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Phần thứ hai
DỰ TOÁN THU NSNN, TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC

NGUỒN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NSĐP, 
CHI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NSĐP NĂM 2023

A. DỰ TOÁN THU NSNN
Dự toán thu NSNN năm 2023 được xây dựng trên cơ sở:
- Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân được phục hồi có tăng trưởng; 
đồng thời dự báo các tác động tiêu cực từ biến động giá cả xăng dầu, lương 
thực, thực phẩm và biến đổi khí hậu... trên thế giới ảnh hưởng đến tình hình 
kinh tế - xã hội, thu NSNN trong nước và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

- Ước thực hiện dự toán thu, chi năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- Dự toán thu cũng tính loại trừ các khoản thu tăng đột biến trong năm 

2022 là 5.616 tỷ đồng, như phân tích ở phần đánh giá thu NSNN năm 2022, 
không còn phát sinh trong năm 2023. 

- Dự báo trong năm 2023, năng lực sản xuất mới chưa phát sinh do trong 
các năm dịch bệnh giãn đầu tư nên không phát sinh nguồn thu mới và lớn.

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ 
giao tại Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022.

I. DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023 là 26.680 tỷ đồng, tăng 12,6% so 

dự toán năm 2022 HĐND tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 83% ước thực hiện năm 
2022 và tăng 3,9% so với dự toán năm 2023 Trung ương giao.

                      ĐVT: Tỷ đồng

Số 
TT

Chỉ tiêu DT 2022 ƯTH 
2022 

DT 
2023

DT 
2023/DT 

2022

DT 
2023/ƯTH 

2022

Tổng cộng 23.700 32.144 26.680 112,6   83,0

1 Thu nội địa 19.000 25.210 20.880 109,9  82,8

1.1 Thu tiền sử dụng đất 1.910   2.308     2.300  123,4 99,7

1.2 Thu từ XSKT   90      80   80 97,8 100.0

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

17.000      22.822    18.500 108,8
  

81,1

2 Thu xuất nhập khẩu 4.700 6.934 5.800 123,4 83,6

1. Thu nội địa
Dự toán thu nội địa năm 2023 là 20.880 tỷ đồng, tăng 9,9% so dự toán 

năm 2022 HĐND tỉnh giao, nhưng chỉ bằng 82,8% ước thực hiện năm 2022 và 
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tăng 5% so dự toán năm 2023 Trung ương giao; trong đó thu nội địa không bao 
gồm thu tiền sử dụng đất, thu XSKT là 18.500 tỷ đồng, tăng 8,8% dự toán năm 
2022, nhưng chỉ bằng 81,1% ước thực hiện năm 2022. 

Nếu loại trừ các khoản thu phát sinh đột biến trong năm 2022 như đã phân 
tích ở phần trên (5.616 tỷ đồng), thì dự toán thu nội địa năm 2023 tăng 6,6% 
ước thực hiện năm 2022, trong đó thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng 
đất, thu XSKT tăng 7,5% ước thực hiện năm 2022.

Cụ thể các nguồn thu chủ yếu sau:
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: dự toán năm 2023 là 650 tỷ 

đồng, tăng 4,8% dự toán năm 2022, nhưng chỉ bằng 72,2% ước thực hiện năm 
2022.

Nguồn thu ở lĩnh vực này chủ yếu là số thu nộp từ các doanh nghiệp thủy 
điện, nhưng nguồn thu này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, công suất phát 
điện trong điều kiện bình thường ổn định, sự điều tiết điện hòa lưới của Tập 
đoàn Điện lực; dự kiến sản lượng phát điện năm 2023 theo mức bình quân sản 
lượng nhiều năm trước, dự toán năm 2023 doanh nghiệp thủy điện là 360 tỷ 
đồng.

Các doanh nghiệp còn lại khu vực này có tăng trưởng, số nộp ngân sách 
tăng 7,6% so với ước thực hiện năm 2022.

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: dự toán năm 2023 là 68 tỷ 
đồng, bằng 88,3% ước thực hiện năm 2022;

Doanh nghiệp trong khối này nguồn vốn hạn chế, quy mô sản xuất cầm 
chừng, không có năng lực mới tăng thêm; một số doanh nghiệp đã cổ phần hóa, 
chuyển sang khu vực ngoài quốc doanh. 

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: dự toán năm 2023 là 
1.160 tỷ đồng, bằng 105,5% ước thực hiện năm 2022.

Tình hình nộp ngân sách của Nhà máy Bia Heneiken Quảng Nam không 
ổn định, số nộp ngân sách có xu hướng giảm dần, dự kiến sản lượng tiêu thụ 60 
triệu lít, dự toán nộp ngân sách năm 2023 là 560 tỷ đồng, tăng 5,7% ước thực 
hiện năm 2022.

Nguồn thu từ Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An phụ thuộc vào lượng 
khách quốc tế, số thu chủ yếu từ doanh thu hoạt động dịch vụ casino, dự toán 
năm 2023 là 100 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp còn lại dự toán là 500 tỷ đồng, tăng 8,7% so với ước 
thực hiện năm 2022.

- Thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD: dự toán năm 2023 là 14.329 tỷ 
đồng, bằng 79% ước thực hiện năm 2022; nếu tính loại trừ các khoản thu phát 
sinh đột biến từ ô tô năm 2022 như đã phân tích ở phần trên là 5.284 tỷ đồng 
thì dự toán thu từ khu vực này năm 2023 tăng 11,4% so với ước thực hiện năm 
2022.

Dự toán 3 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải nộp là 11.400 tỷ đồng, bằng 
75,5% ước thực hiện năm 2022; nếu loại trừ các yếu tố đột biến trong năm 
2022 như phân tích trên (5.284 tỷ đồng), thì dự toán thu từ ô tô Trường Hải 
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năm 2023 tăng 16% so với ước thực hiện năm 2022. Các doanh nghiệp còn lại 
thuộc tập đoàn Trường Hải nộp 550 tỷ đồng.

Dự toán thu từ hoạt động thủy điện là 370 tỷ đồng, bằng 68,5% ước thực 
hiện năm 2022; 

Các doanh nghiệp còn lại và hộ kinh doanh phục hồi và có tăng trưởng, dự 
toán 2.009 tỷ đồng, tăng 9,7% số ước thực hiện năm 2022.

- Thuế thu nhập cá nhân: dự toán năm 2023 là 700 tỷ đồng, bằng 73,7% 
ước thực hiện năm 2022; nếu tính loại trừ các yếu tố tăng đột biến năm 2022 là 
243 tỷ đồng, thì dự toán năm 2023 tương đương số ước thực hiện năm 2022.

- Lệ phí trước bạ: dự toán năm 2023 là 320 tỷ đồng, bằng 81% ước thực 
hiện năm 2022; nếu tính loại trừ các yếu tố tăng đột biến năm 2022 là 88,8 tỷ 
đồng, thì dự toán năm 2023 tăng 4,6% số ước thực hiện năm 2022.

- Thuế bảo vệ môi trường: dự toán năm 2023 là 565 tỷ đồng, tăng 41,3% 
so ước thực hiện năm 2022; chính sách giảm mức thu thuế bảo vệ môi trường 
đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn, nhiên liệu bay hết hiệu lực, nên dự toán thu năm 
2023 tăng cao so ước thực hiện năm 2022.

- Thu phí, lệ phí: dự toán năm 2023 là 166 tỷ đồng, tương đương ước thực 
hiện năm 2022; dự báo trong năm 2023, tình hình du lịch dần được phục hồi, 
nguồn thu phí tham quan sẽ tăng trở lại.

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán năm 2023 là 2.300 tỷ đồng, tương đương 
với số ước thực hiện năm 2022.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu
Dự toán năm 2023 là 5.800 tỷ đồng, tăng 23,4% dự toán năm 2022, nhưng 

chỉ bằng 83,7% số ước thực hiện năm 2022, trong đó: số thu phát sinh từ thuế 
nhập khẩu bộ linh kiện, linh kiện rời ô tô, nguyên liệu, thiết bị của Công ty Cổ 
phần ô tô Trường Hải dự toán thu 5.145 tỷ đồng, chiếm 88,7% số thu; các mặt 
hàng máy móc, thiết bị tạo TSCĐ, nguyên vật liệu sản xuất vòi, gạch men, 
nhựa đường, tinh bột sắn, phụ tùng thay thế máy móc, thiệt bị phục vụ sản xuất 
kim may, dệt... dự kiến 655 tỷ đồng.

(Kèm Biểu số 04-Tổng hợp dự toán thu NSNN 2023)

II. DỰ TOÁN THU NSĐP
Dự toán thu NSĐP được xác định theo phân cấp nguồn thu quy định tại 

Luật NSNN và tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung 
ương và NSĐP theo Nghị quyết của Quốc hội (điều tiết ngân sách trung ương 
18%, điều tiết NSĐP 82%); số bổ sung có mục tiêu năm 2023 Thủ tướng Chính 
phủ giao và số thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023.

Dự toán thu cân đối NSĐP năm 2023: 32.574 tỷ đồng, trong đó:
1. Thu nội địa NSĐP được hưởng: 17.356 tỷ đồng, tăng 6,6% dự toán năm 

2022, nhưng chỉ bằng 79,8% ước thực hiện năm 2022.
2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 3.869 tỷ đồng, trong đó:
a) Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: dự toán là 1.615 tỷ 

đồng, trong đó:
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- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 224 tỷ đồng, trong đó: 
vốn đầu tư là 178 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 46 tỷ đồng.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 628 tỷ đồng, trong đó: 
vốn đầu tư là 379 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 249 tỷ đồng.

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi là 763 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư là 339 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 
424 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác là 2.254 tỷ đồng, 
trong đó:

- Vốn đầu tư là 2.126 tỷ đồng (vốn nước ngoài là 432 tỷ đồng, vốn trong 
nước 1.694 tỷ đồng).

- Vốn thường xuyên là 128 tỷ đồng.
3. Thu chuyển nguồn là 11.270 tỷ đồng (nguồn CCTL là 9.600 tỷ đồng, 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang cân đối vào dự toán năm 
2023 là 1.670 tỷ đồng (tăng thu 1.220 tỷ đồng, tiết kiệm chi 450 tỷ đồng).

4. Thu viện trợ (thực hiện ghi thu, ghi chi) là 79 tỷ đồng.
(Kèm Biểu 05 - Cân đối NSĐP năm 2023)

B. TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA
(Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của 
thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 theo quy định của Luật NSNN)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH
Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy 

định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách các cấp là căn cứ để xác định tỷ lệ điều tiết các khoản 
thu phân chia giữa các cấp NSĐP, xác định số bổ sung cân đối ngân sách cho 
các địa phương và là cơ sở phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các 
cấp theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, qua quá trình điều hành ngân sách, một số nội dung Quy định 
về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách các cấp thuộc NSĐP năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định 
ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật NSNN kèm theo Nghị quyết số 
36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh có một số nội dung quy 
định chưa phù hợp yêu cầu quản lý thực tế, cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho 
phù hợp.

Một số nội dung vướng mắc như sau: (i) chưa phân cấp nguồn thu tiền sử 
dụng đất các thị trấn miền núi; (ii) định mức phân bổ đối với các cơ sở y tế điều 
trị và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 
phố (cụ thể: Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND chỉ quy định đối với năm 2022, 
nhưng thực tế năm 2023 vẫn còn trường hợp tiền lương của số lao động thực tế 
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có mặt trong phạm vi chỉ tiêu biên chế Nhà nước giao chiếm tỷ trọng lớn dẫn 
đến nguồn thu hoạt động dịch vụ không đảm bảo nhu cầu chi hoạt động thường 
xuyên theo quy định); (iii) định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp còn lại 
(chưa bao quát hết các khoản chi đặc thù đối với các sự nghiệp đào tạo trung 
cấp chính trị, phát hành Báo, phát thanh truyền hình);…

Tại Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chỉnh 
phủ về dự toán thu, chi NSNN năm 2023 cho tỉnh Quảng Nam, có điều chỉnh tỷ 
lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và NSĐP, năm 
2022 tỷ lệ điều tiết ngân sách Trung ương 14%, NSĐP 86%, năm 2023 tỷ lệ 
điều tiết ngân sách Trung ương 18% (tăng 4%), NSĐP 82% (giảm 4%).

Căn cứ quy định của Trung ương về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản 
thu phân chia giữa NSĐP và ngân sách trung ương năm 2023 và các yếu tố 
phân tích nêu trên; để đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, tăng cường công tác 
lập dự toán, phân bổ, quản lý, điều hành, sử dụng và quyết toán NSNN đáp ứng 
yêu cầu quản lý tài chính ngân sách, phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng 
quy định của Luật NSNN, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định Nghị 
quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh là cần thiết và 
đúng quy định.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia
a) Cơ sở xác định tỷ lệ điều tiết.
- Số thu nội địa NSĐP được hưởng trên từng địa bàn huyện, thị xã, thành 

phố năm 2023.
- Định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản tập trung theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của 
HĐND tỉnh.

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, dự phòng ngân sách các 
cấp thuộc NSĐP năm 2022 theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh.

- Tỷ lệ điều tiết khoản thu phân chia giữa NSĐP và ngân sách trung ương 
năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội (ngân sách trung ương 18%, NSĐP 
82%).

- Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

- Điều tiết để đảm bảo cho 4 địa phương (thành phố Tam Kỳ, thành phố 
Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành) tiếp tục tự cân đối ngân sách; 
các địa phương còn lại điều tiết tối đa phần NSĐP được hưởng (82%).

b) Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp 
NSĐP tại điểm 2, Điều 4 thành:
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Tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách (Trung ương, tỉnh, 
huyện, xã).       

                                                                                              Đơn vị tính: phần trăm (%)

TT Nguồn thu
NS 

Trung 
ương

NS 
tỉnh

NS cấp 
huyện 

(bao gồm 
cấp xã)

1
Thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp 
(TNDN); thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; 
thuế tiêu thụ đặc biệt.

   

  
a

Thành phố Tam Kỳ: thuế GTGT; thuế TNDN; Thuế thu nhập 
cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu thụ đặc biệt.   18 31 [51

b Thị xã Điện Bàn: thuế GTGT; thuế TNDN; thuế thu nhập cá 
nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu thụ đặc biệt.

     18     39 43

c  Huyện Núi Thành: 
  - Thuế GTGT; 
  - Thuế TNDN; thuế thu nhập cá nhân; Thuế bảo vệ môi 
trường; 
  - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

     
     18

   18

   18

66

68

81

16

14

01

d Các địa phương còn lại: thuế GTGT; thuế TNDN; thuế thu 
nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu thụ đặc biệt.

     
     18     

00 82

2 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền khai thác 
tài nguyên nước do Trung ương cấp giấy phép.   70 00 30

3 Tiền sử dụng đất từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu 
tư phát sinh trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc khu 
vực đồng bằng (trừ tiền sử dụng đất các cấp ngân sách hưởng 
100%).

   0 50 50

(Kèm Biểu 09- Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia)
c) Tỷ lệ điều tiết này thay thế tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa 

các cấp ngân sách quy định tại điểm 2, Điều 4, quy định kèm theo Nghị quyết 
số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh.

Căn cứ vào phân cấp nguồn thu hưởng 100% tại Nghị quyết 36/2021/NQ-
HĐND, tỷ lệ điều tiết các nguồn thu phân chia nêu trên và định mức phân bổ 
chi thường xuyên, chi đầu tư theo Nghị quyết của HĐND tỉnh thì có 4 địa 
phương tự cân đối ngân sách (thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 
Điện Bàn và huyện Núi Thành); 14 địa phương còn lại ngân sách tỉnh bổ sung 
cân đối với tổng số tiền: 3.186 tỷ đồng.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất 
phát sinh tại các thị trấn miền núi

Tại điểm đ, khoản 3, Điều 3, quy định kèm theo Nghị quyết số 
36/2021/NQ-HĐND quy định tiền sử dụng đất tại các xã miền núi, hải đảo là 
nguồn thu 100% của ngân sách cấp huyện, trong thực tế phát sinh tiền sử dụng 
đất tại các thị trấn miền núi, nhưng chưa có quy định nên các địa phương chưa 
rõ hạch toán vào ngân sách cấp nào.
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Xét nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn thị trấn miền núi 
không lớn và để tạo điều kiện cho các thị trấn phát triển, nên trình HĐND tỉnh 
để lại nguồn thu tiền sử dụng đất phát sinh tại các thị trấn miền núi là nguồn thu 
100% của ngân sách cấp huyện

Vì vậy, điều chỉnh dòng thứ nhất, điểm đ, khoản 3 Điều 3, Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh thành: thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn miền núi, xã đảo.

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung định mức chi
a) Sửa đổi, bổ sung điều 13, quy định kèm theo Nghị quyết số 

36/2021/NQ-HĐND như sau:
- Sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ đối với các cơ sở y tế điều trị tại 

khoản 1, Điều 13 thành:
Đối với các cơ sở y tế điều trị: thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm chi 

thường xuyên từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp tiền 
lương của số lao động thực tế có mặt trong phạm vi số lượng người làm việc 
được giao chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến nguồn thu hoạt động dịch vụ không đảm 
bảo nhu cầu chi hoạt động thường xuyên theo quy định thì ngân sách phân bổ 
trên cơ sở giường bệnh thực tế và theo nguyên tắc sau: 

Xác định dự toán thu: tính đúng, tính đủ các khoản thu hoạt động dịch 
vụ, thu sự nghiệp, thu khác theo quy định của Nhà nước; đồng thời, xác định 
các khoản chi phí trực tiếp phục vụ thu (số thu đối với dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh để chi hoạt động thường xuyên là số thu sau khi đã trừ các khoản chi 
phí: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế). 

Xác định dự toán chi, gồm: Quỹ tiền lương (không bao gồm các khoản 
phụ cấp tăng thêm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 
Chính phủ), gồm: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp 
ủy nếu có), các khoản đóng góp theo quy định theo mức lương cơ sở đối với 
công chức, viên chức, nhân viên, hợp đồng chuyên môn (nếu có) thực tế có mặt 
tại thời điểm tháng 9/2022, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm 
quyền giao; đồng thời, xác định thêm để nâng lương định kỳ bằng 1/3 số lao 
động thực tế có mặt với hệ số nâng lương 0,33 và các khoản đóng góp theo quy 
định. Chi hoạt động thường xuyên: 65 triệu đồng/giường bệnh/năm.

- Sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ đối với hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tại điểm a, khoản 3, Điều 13 
thành:

Đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị 
xã, thành phố: thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm chi thường xuyên từ 
nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp tiền lương của số lao 
động thực tế có mặt trong phạm vi chỉ tiêu biên chế Nhà nước giao chiếm tỷ 
trọng lớn dẫn đến nguồn thu hoạt động dịch vụ không đảm bảo nhu cầu chi 
hoạt động thường xuyên theo quy định thì ngân sách phân bổ trên cơ sở giường 
bệnh thực tế và theo nguyên tắc sau: 

Xác định dự toán thu: tính đúng, tính đủ các khoản thu hoạt động dịch 
vụ, thu sự nghiệp, thu khác theo quy định của Nhà nước; đồng thời, xác định 
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các khoản chi phí trực tiếp phục vụ thu (số thu đối với dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh để chi hoạt động thường xuyên là số thu sau khi đã trừ các khoản chi 
phí: thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế). 

Xác định dự toán chi, gồm: Quỹ tiền lương (không bao gồm các khoản 
phụ cấp tăng thêm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 
Chính phủ), gồm: tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp 
ủy nếu có), các khoản đóng góp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn), theo mức lương cơ sở đối với công 
chức, viên chức, nhân viên, hợp đồng chuyên môn (nếu có) thực tế có mặt tại 
thời điểm tháng 9/2022, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm 
quyền giao; đồng thời, xác định thêm để nâng lương định kỳ bằng 1/3 số lao 
động thực tế có mặt với hệ số nâng lương 0,33 và các khoản đóng góp theo quy 
định. Chi hoạt động thường xuyên: 60 triệu đồng/giường bệnh/năm.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2 điều 14, quy định kèm theo Nghị 
quyết 36/2021/NQ-HĐND như sau:

"c. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu phục vụ phát triển sự 
nghiệp công và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hằng năm cùng với 
nguồn tài chính của đơn vị, ngân sách bố trí thêm một số nội dung chi có tính 
chất đặc thù: chi phí dạy tăng giờ, thính giảng; tiền điện, nước phục vụ; tiền 
điện, nước tại các cơ sở xã hội; chi phí nhuận bút; chi phí phục vụ nghiên cứu 
khoa học; chi phí hoạt động ngoại khóa; mua sắm máy móc, thiết bị dùng 
chung và chuyên dùng; sửa chữa lớn phương tiện vận chuyển; bảo dưỡng, sửa 
chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt; các nhiệm vụ 
chi đặc thù phát sinh không thường xuyên, các chương trình, kế hoạch, dự án từ 
nguồn vốn sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm 1, Điều 32, quy định kèm theo Nghị quyết 
36/2021/NQ-HĐND thành: 

 “1. Hằng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh bổ sung tăng thêm định mức phân bổ cho các đơn vị dự 
toán ngân sách tỉnh và bổ sung tăng thêm theo mục tiêu ngoài định mức phân 
bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố; bổ sung tăng thêm số bổ sung 
cân đối so với năm đầu thời kỳ ổn định cho các địa phương nhận bổ sung cân 
đối từ ngân sách tỉnh để đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi. 

Trường hợp thu ngân sách giảm thì giảm định mức phân bổ để đảm bảo 
cân đối ngân sách. 

Trong điều hành ngân sách có biến động giảm chi (giảm biên chế, điều 
chuyển biên chế, giảm mức chi, giảm đối tượng thụ hưởng, sắp xếp lại đơn vị, 
giảm nhiệm vụ chi ….), thì giảm định mức phân bổ tương ứng.”

4. Thời gian áp dụng
Nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định ban hành kèm theo 

Nghi quyết số 36/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh nêu trên, áp dụng cho niên 
độ ngân sách năm 2023 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2023-
2025. 
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Các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh không thay đổi.

C. DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2023

Trên cơ sở đánh giá tình hình, ước thực hiện thu chi NSNN năm 2022 và 
căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, số thu NSĐP được 
hưởng năm 2023, định mức chi đầu tư và định mức chi thường xuyên theo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh, các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách phát 
triển kinh tế, xã hội và các chế độ chính sách hiện hành trong năm 2023, 
UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2023 với các 
nội dung sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSĐP VÀ TẠO 
NGUỒN CCTL

1. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi NSĐP
1.1. Cân đối các cấp NSĐP: 
Thu, chi cân đối các cấp NSĐP năm 2023 xác định trên cơ sở phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên quy định tại 
Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, định mức 
phân bổ vốn đầu tư theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 
của HĐND tỉnh; Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều 
quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND.

Dự chi NSĐP đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, kinh phí thực 
hiện hoạt động thường xuyên của các cấp ngân sách; đảm bảo kinh phí thực 
hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh 
tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia theo quyết định 
Chính phủ; dự nguồn để phòng tránh, khắc phục hậu quả quả thiên tai, dịch 
bệnh; trích tạo nguồn CCTL và bố trí trả nợ vay, phí vay, dự phòng ngân sách 
theo quy định.

Phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu (ngoài định mức) 
cho các đơn vị dự toán liên quan và UBND cấp huyện trên cơ sở số quyết toán 
năm 2021, kinh phí phân kỳ theo Nghị quyết HĐND tỉnh và kinh phí Trung 
ương bổ sung có mục tiêu.

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh chuyển sang 
cân đối vào dự toán năm 2023 là 1.670 tỷ đồng (nguồn tăng thu là 1.220 tỷ 
đồng, nguồn tiết kiệm chi 450 tỷ đồng): phân bổ bổ sung vốn đầu tư là 600 tỷ 
đồng (bao gồm 10% tiết kiệm chi hành chính bổ sung vốn đầu tư); cân đối vào 
dự toán chi chung (trừ vốn đầu tư) 1.070 tỷ đồng, trong đó: có dự nguồn đảm 
bảo nguồn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện các Nghị 
quyết phát triển kinh tế- xã hội của HĐND tỉnh (kể cả dự nguồn các Nghị quyết 
ban hành cuối năm 2022 và trong năm 2023).
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Nguồn tăng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất và thu XSKT năm 2023 
so dự toán Chính phủ giao, được trích 70% tạo nguồn CCTL theo quy định, còn 
lại cân đối vào dự toán để phân bổ chi.

1.2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển:
- Ưu tiên bố trí dự toán năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan 

trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, có ý nghĩa 
quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội; thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo 
quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công, thu hồi vốn ứng trước NSNN; 
các dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án hoàn thành trong 
năm 2023. 

- Phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia theo số Trung 
ương bố trí và đảm bảo vốn đối ứng ngân sách các cấp theo quy định. 

Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự 
án theo phương thức đối tác công tư.

- Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tài chính nhà nước 
ngoài ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn (có 
trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn theo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế -
xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; dành tối thiểu 
10% tổng số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 
lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 
theo quy định tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Quyết định số 
191/QĐ-TTg ngày 08/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

HĐND cấp huyện quy định tỷ lệ phân bổ lại tiền sử dụng đất do cấp huyện 
quản lý phát sinh trên địa bàn các xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.

- Nguồn thu từ xổ số kiến thiết, được sử dụng đầu tư phát triển, trong đó 
ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề (bao gồm cả đầu tư mua sắm 
thiết bị dạy và học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông) và lĩnh vực y tế; phần còn lại đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến 
đổi khí hậu, nông thôn mới và đầu tư khác.

- Bố trí nguồn bội chi theo số giao của Chính phủ.
1.3. Phân bổ chi thường xuyên:
 Phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã 

hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh phí phòng tránh, khắc phục hậu quả 
thiên tai, phòng chống dịch bệnh; đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia, phí, 
lãi vay đến hạn; kinh phí thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 
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của HĐND tỉnh, (dự nguồn cho các Nghị quyết sẽ được thông qua kỳ họp cuối 
năm 2022 và trong năm 2023) và bố trí tăng chi cho sự nghiệp giáo dục, sự 
nghiệp khoa học công nghệ... theo định hướng của Trung ương. 

a) Đối với chi thường xuyên của các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh:
- Năm 2023 xem xét bố trí quỹ lương và kinh phí hoạt động đối với hợp 

đồng chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh do đến nay tỉnh chưa hoàn thành 
việc thi tuyển viên chức; sau khi có kết quả tuyển dụng viên chức, sẽ rà soát lại 
dự toán theo quy định.

- Về chi quản lý hành chính:
Về quỹ tiền lương: phân bổ đủ quỹ lương theo mức lương cơ sở là 

1.490.000 đồng với tổng hệ số lương, phụ cấp, các khoản đóng góp được xác 
định đối với cán bộ, công chức thực tế có mặt tại thời điểm tháng 9/2022, biên 
chế chưa có mặt trong phạm vi chỉ tiêu biên chế cấp có thẩm quyền giao năm 
2022.

Về quỹ lương của hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 
Chính phủ, bố trí theo số lượng thực tế có mặt tại thời điểm tháng 9/2022 trong 
phạm vi được cấp thẩm quyền giao năm 2022 và mức lương theo Quyết định về 
thang bảng lương của đơn vị.

Về định mức chi hoạt động: tăng 15% so với định mức năm 2022.
Ngoài ra, ngân sách tiếp tục bố trí các khoản chi ngoài định mức (không tự 

chủ) để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao, thực hiện 
các chương trình, kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; mua sắm tài sản (bảo vệ bí 
mật, chuyên dùng, phòng cháy chữa cháy,...); kinh phí sửa chữa các trụ sở làm 
việc đến nay đã qua thời gian rất dài sử dụng và đã xuống cấp cần sửa chữa;...

- Về chi sự nghiệp y tế: năm 2023, tiếp tục thực hiện giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định; trên cơ sở tình hình thực hiện thu, thanh quyết 
toán nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong các năm qua, 
các ngành đã xác định dự toán thu năm 2023 để làm cơ sở cơ cấu lại nguồn ngân 
sách tỉnh chi cho sự nghiệp y tế; bố trí thực hiện các kế hoạch, chương trình đã 
được phê duyệt; tiếp tục bố trí nguồn ngân sách tăng cường cơ sở vật chất, mua 
sắm bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ khám chữa bệnh và điều trị 
tại các cơ sở y tế; đồng thời dự nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các kế hoạch, 
chương trình chưa được phê duyệt chi tiết.

- Về chi lĩnh vực giáo dục và đào tạo: tiếp tục thực hiện định mức phân bổ 
tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND; đồng thời dự nguồn ngân sách tỉnh để 
thực hiện một số nhiệm vụ: cấp bù học phí cấp THPT do tăng mức thu học phí 
năm học 2022-2023; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...

- Về sự nghiệp khác: các đơn vị sự nghiệp công lập đã sử dụng nguồn thu 
sự nghiệp để bổ sung cùng với nguồn ngân sách cấp để đảm bảo hoạt động và 
thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao. Đối với dự toán chi hoạt động thường 
xuyên, dự toán ngân sách năm 2023 phân bổ bằng định mức năm 2022; đồng thời 
năm 2023, các đơn vị SNCL xây dựng lại phương án tự chủ tài chính theo quy 
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định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Thông tư 
số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

- Dự toán năm 2023 bố trí kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị cấp trên quản lý 
đóng trên địa bàn để thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số 
nhiệm vụ theo yêu cầu của địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước.

b) Đối với chi thường xuyên ngân sách cấp huyện (bao gồm cấp xã): bổ 
sung theo mục tiêu 2 tỷ đồng/huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện 
ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số theo Nghị quyết số 
33/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh, trong đó ưu tiên trang bị 
mới và nâng cấp các phần mềm quản lý nhà nước; tăng chi sự nghiệp quốc 
phòng 30% định mức để đảm bảo công tác quốc phòng địa phương và tăng chi 
sự nghiệp kinh tế thêm 4% so với định mức (định mức 7%) để tăng nguồn hoạt 
động sự nghiệp kinh tế cả các địa phương.

c) Thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi thường xuyên NSNN so 
với dự toán năm 2022 của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ngay từ 
khâu xây dựng dự toán (trừ các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các 
khoản chi có tính chất lương, các khoản chi cho con người theo chế độ, chi theo 
các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ đã ký kết từ trước và tiếp tục thực 
hiện trong năm 2023) để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và các nhiệm vụ 
cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân sách theo phân cấp.

1.4. Bố trí Quỹ dự trữ tài chính, trả phí, nợ lãi vay đến hạn và dự phòng 
theo đúng quy định.

1.5. HĐND tỉnh quyết định danh mục nguồn thu mới và lớn phát sinh 
trong năm 2023.

Đối với khoản thu phân chia từ nguồn thu mới và lớn được thực hiện điều 
tiết theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
của HĐND tỉnh và các văn bản điều chỉnh, bổ sung, ngân sách cấp huyện (bao 
gồm cấp xã) nộp về ngân sách cấp tỉnh phần điều tiết được hưởng; nguồn thu 
mới và lớn nộp về ngân sách cấp tỉnh sau khi trích 70% để tạo nguồn cải cách 
tiền lương, số còn lại xem như 100% bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp 
huyện bằng 30% để đầu tư cơ sở hạ tầng. 

2. Về tạo và quản lý nguồn cải cách tiền lương
a) Trích tạo nguồn CCTL
- Nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng năm 2022 chuyển sang.
- Các cấp ngân sách sử dụng 70% nguồn tăng thu dự toán năm 2022 để bổ 

sung nguồn CCTL.
- Số tăng thu dự toán năm 2023 HĐND tỉnh giao so dự toán Trung ương 

giao trích 70% tạo nguồn CCTL.
- Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường 

xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) của dự toán năm 2023 
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(trừ các đơn vị sự nghiệp mà ngân sách phân bổ chi thường xuyên theo cơ chế 
Nhà nước đặt hàng).

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp đã 
tính số thu vào tổng nhu cầu chi thường xuyên) thực hiện trích tối thiểu 40% 
nguồn thu được để lại theo quy định.

- Đối với đơn vị sự nghiệp đã tính số thu vào tổng nhu cầu chi thì thực 
hiện trích tối thiểu 40% đối với các khoản thu được để lại theo quy định mà 
vượt dự toán cấp có thẩm quyền giao (đối với đơn vị sự nghiệp y tế trích tối 
thiểu 35% sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền…).

b) Quản lý nguồn CCTL
Nguồn CCTL được quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh; các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện trích lập và nộp về ngân sách tỉnh nguồn cải cách tiền 
lương theo quy định.

II. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2023
1. Phân bổ dự toán chi năm 2023 theo nhiệm vụ chi
Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 là 33.064 tỷ đồng.
1.1. Chi cân đối ngân sách: dự toán năm 2023 là 29.195 tỷ đồng, cụ thể:
a) Chi đầu tư phát triển là 4.958 tỷ đồng, tăng 8% so dự toán năm 2022, 

trong đó: ngân sách tỉnh chi 1.955 tỷ đồng, ngân sách huyện chi 3.003 tỷ đồng 
- Chi đầu tư cho các dự án: 4.757 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh chi 

1.754 tỷ đồng, ngân sách huyện chi 3.003 tỷ đồng, gồm:
+ Chi đầu tư XDCB vốn trong nước theo định mức phân bổ đầu tư công là 

1.287 tỷ đồng, bằng số Trung ương giao, trong đó: ngân sách tỉnh chi 426 tỷ 
đồng, ngân sách huyện chi 861 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 273 tỷ đồng, 
chi bổ sung có mục tiêu 588 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.300 tỷ đồng, trong đó: 
ngân sách tỉnh chi 45 tỷ đồng; ngân sách huyện chi 1.848 tỷ đồng (Ngân sách 
tỉnh bổ sung có mục tiêu 278 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp 
huyện được hưởng 1.570 tỷ đồng)

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 80 tỷ đồng; trong đó: ngân 
sách cấp tỉnh chi 60 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện 20 
tỷ đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi là 600 tỷ đồng, trong đó: 
ngân sách tỉnh chi 327 tỷ đồng, chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện 
273 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 490 tỷ đồng, bằng 
số Trung ương giao.

- Chi cấp vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách 
và bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ: 201 tỷ đồng, gồm: Cấp vốn ủy thác cho 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng đi lao động ở nước ngoài là 100 tỷ đồng, bổ sung vốn điều lệ cho 
Quỹ Đầu tư Phát triển là 70 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã: 07 tỷ 
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đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân: 07 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ ngư dân: 07 tỷ đồng; Qũy 
Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam: 10 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên.
Dự toán chi thường xuyên năm 2023 là 13.508 tỷ đồng, tăng 5% so dự 

toán năm 2022. 
Cụ thể như sau:
 - Chi quốc phòng: 259,8 tỷ đồng, tăng 13% so với dự toán năm 2022, 

trong đó: 
+ Ngân sách tỉnh chi 108 tỷ đồng, gồm chi thực hiện nhiệm vụ theo mục 

tiêu 69,6 tỷ đồng; dự nguồn để các nhiệm vụ phát sinh 38,4 tỷ đồng.
+ Ngân sách cấp huyện chi: 151,8 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 36,1 tỷ 

đồng, chi bổ sung có mục tiêu 115,7 tỷ đồng
- Chi an ninh: 110,4 tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán năm 2022; trong đó: 
+ Ngân sách tỉnh chi 43,5 tỷ đồng, gồm chi thực hiện các nhiệm vụ theo 

mục tiêu 23,5 tỷ đồng, dự nguồn thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và 
các nhiệm vụ chi khác phát sinh: 20 tỷ đồng. 

+ Ngân sách cấp huyện chi: 66,9 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 40,9 tỷ 
đồng, chi bổ sung có mục tiêu 26 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 4.657 tỷ đồng, tăng 1% so 
với dự toán Trung ương giao và tăng 2% so với dự toán năm 2022, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh chi 1.036,5 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 519,4 tỷ 
đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu 379,7 tỷ đồng; dự nguồn thực 
hiện các đề án của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh khác 
137,4 tỷ đồng. 

+ Ngân sách cấp huyện chi: 3.620,4 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 
3.276 tỷ đồng, chi bổ sung có mục tiêu 344,4 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp y tế: 998,5 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán năm 2022, 
trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh chi 876,1 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 246,9 tỷ 
đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu 594,2 tỷ đồng, dự nguồn thực 
hiện các đề án của UBND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh khác 35 tỷ đồng. 

+ Ngân sách cấp huyện chi: 122,4 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 9,9 tỷ 
đồng, chi bổ sung có mục tiêu 112,5 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 45,3 tỷ đồng chi cho ngân sách 
tỉnh, tăng 44% so với dự toán Trung ương giao và tăng 9% so với dự toán năm 
2022, gồm chi theo định mức 1,4 tỷ đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ theo 
mục tiêu 36,7 tỷ đồng, dự nguồn thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ (cấp 
huyện) và năm khởi nghiệp và sáng tạo quốc gia 7,2 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 241,3 tỷ đồng, tăng 11% so với dự 
toán năm 2022, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh chi: 118,4 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 16,8 tỷ 
đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu 91,5 tỷ đồng, dự nguồn thực 
hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2023 
và các nhiệm vụ khác 10 tỷ đồng.
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+ Ngân sách cấp huyện chi: 122,9 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 102,8 
tỷ đồng và chi bổ sung có mục tiêu 20,1 tỷ đồng..

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 74,3 tỷ đồng, tăng 3% so với dự 
toán năm 2022, trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh chi 31,2 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 10 tỷ đồng và 
chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu 20,2 tỷ đồng và dự nguồn thực hiện 
các nhiệm vụ chi phát sinh 1 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp huyện 43,1 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 40,8 tỷ 
đồng, chi bổ sung có mục tiêu 2,3 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 108 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán 
năm 2022, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh chi: 76,7 tỷ đồng, gồm: chi theo định mức: 5,3 tỷ đồng, 
chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu: 67,1 tỷ đồng và dự nguồn thực hiện 
nhiệm vụ chi phát sinh trong năm là 4,3 tỷ đồng;

+ Ngân sách cấp huyện chi trong định mức 31,3 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 1.360 tỷ đồng, tăng 6% so với dự toán 

năm 2022, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh chi: 238,7 tỷ đồng, gồm: chi theo định mức 35,8 tỷ 

đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu: 166,5 tỷ đồng, dự nguồn thực 
hiện các chế độ, chính sách và các nhiệm vụ chi phát sinh là 36,4 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp huyện chi 1.121,3 tỷ đồng, gồm: chi theo định mức là 
50,9 tỷ đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu là 1.070,4 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 2.789 tỷ đồng, tăng 9% so với dự toán năm 
2022, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh chi: 812,5 tỷ đồng, gồm: chi theo định mức là 25,9 tỷ 
đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu là 246,5 tỷ đồng, dự nguồn 
thực hiện các Nghị quyết, đề án của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh, đối 
ứng các chương trình mục tiêu của Trung ương (bao gồm 3 Chương trình 
MTQG) và thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm là 540,1 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp huyện chi là 1.976,5 tỷ đồng, gồm chi trong định mức 
là 1.429,2 tỷ đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu là 547,3 tỷ 
đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 149,7 tỷ đồng, tăng 25% so với dự toán năm 
2022, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh chi 73,4 tỷ đồng, gồm: chi thực hiện các nhiệm vụ theo 
mục tiêu là 34,7 tỷ đồng, dự nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh là 38,7 
tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp huyện chi 76,4 tỷ đồng chi trong định mức.
- Chi Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 2.671,2 tỷ đồng, tăng 2% so với 

dự toán năm 2022, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh chi: 596,9 tỷ đồng, gồm chi theo định mức 321,3 tỷ 

đồng, chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu là 201,6 tỷ đồng, dự nguồn 
thực hiện các Nghị quyết, đề án của HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh và 
thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm là 74 tỷ đồng.



28

+ Ngân sách cấp huyện chi: 2.074,4 tỷ đồng, gồm chi trong định mức là 
1.962 tỷ đồng và chi thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu là 112,3 tỷ đồng.

- Chi khác: 43,5 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán năm 2022, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh chi 8,4 tỷ đồng, gồm chi thực hiện các nhiệm vụ theo 

mục tiêu là 3,4 tỷ đồng và dự nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi khác phát sinh 
trong năm là 5 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp huyện chi trong định mức 35,1 tỷ đồng .    
c) Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay: DỰ toán là 24 tỷ đồng, theo 

số dự kiến phát sinh.
d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: dự toán là 1,45 tỷ đồng, bằng dự toán 

năm 2022 và Trung ương giao.
đ) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: dự toán là 10.197 tỷ đồng (nguồn 

năm 2022 chuyển sang 9.600 tỷ đồng, 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 
2023 là 200 tỷ đồng, 70% tăng thu so dự toán Chính phủ giao 396,9 tỷ đồng. 

e) Chi dự phòng ngân sách: dự toán là 427 tỷ đồng, bằng 2,3%/tổng chi 
ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh là 250 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 
(bao gồm cấp xã) là 177 tỷ đồng.

g) Chi viện trợ (ghi thu, ghi chi) 79 tỷ đồng.
1.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu.
Dự toán chi nguồn bổ sung có mục tiêu năm 2023 là 3.869 tỷ đồng, cụ thể:
a) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.615 tỷ đồng, do chưa đủ điều 

kiện phân bổ nên theo dõi phân bổ sau, trong đó:
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 224,2 tỷ đồng, gồm chi 

đầu tư: 178,1 tỷ đồng, chi thường xuyên: 46,1 tỷ đồng. 
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 627,8 tỷ đồng, gồm chi 

đầu tư: 378,5 tỷ đồng, chi thường xuyên: 249,3 tỷ đồng. 
- Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi là 763 tỷ đồng, gồm chi đầu tư 339,1 tỷ đồng, 
chi thường xuyên 423,9 tỷ đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ là 2.254 tỷ đồng, ngân sách 
tỉnh chi 1.239 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện chi 1.015 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư là 2.126 tỷ đồng, gồm: 
+ Vốn ngoài nước là 432 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh chi. 
+ Vốn trong nước 1.694 tỷ đồng; trong đó: ngân sách cấp tỉnh chi 679 tỷ 

đồng, ngân sách cấp huyện chi 1.015 tỷ đồng. 
 - Chi sự nghiệp (vốn trong nước) 127,8 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ các Hội Văn 

học nghệ thuật địa phương: 0,442 tỷ đồng; Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương: 
0,160 tỷ đồng; Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương 
trình phát triển công tác xã hội: 19,2 tỷ đồng; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông: 4,962 tỷ đồng; Kinh phí quản lý, bảo trì đường 
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bộ: 61,293 tỷ đồng; thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững: 
41,768 tỷ đồng.

(Kèm biểu 06 - Dự toán chi NSĐP năm 2023 theo cơ cấu chi)
2. Phân bổ dự toán chi năm 2023 theo cấp ngân sách.
Tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 là 33.064 tỷ đồng, trong 

đó ngân sách tỉnh chi 19.427 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện chi 13.637 tỷ đồng.
2.1. Ngân sách tỉnh chi: 
a) Ngân sách tỉnh trực tiếp chi:                                         19.427 tỷ đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương:           16.572 tỷ đồng.
+ Chi đầu tư phát triển:                     1.955 tỷ đồng.
+ Chi thường xuyên:                     4.066 tỷ đồng.
+ Chi trả nợ lãi các khoản vay:                   24 tỷ đồng.
+ Chi lập Quỹ dự trữ tài chính:           1,4 tỷ đồng.
+ Dự phòng ngân sách:          250 tỷ đồng.
+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:               10.197 tỷ đồng.
+ Chi viện trợ (GTGC):        79 tỷ đồng.
- Chi các chương trình mục tiêu Trung ương:                    2.854 tỷ đồng.
b) Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện.                   7.711 tỷ đồng.
- Bổ sung cân đối ngân sách:                      3.186 tỷ đồng.
- Bổ sung có mục tiêu:             4.525 tỷ đồng.
2.2. Ngân sách cấp huyện trực tiếp chi:                           13.637 tỷ đồng.
a) Chi cân đối ngân sách địa phương:           12.623 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển:                     3.003 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên:                     9.443 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách:                177 tỷ đồng.
b) Chi các chương trình mục tiêu Trung ương:                 1.015 tỷ đồng.
 (Kèm theo: Biểu 08- Cân đối thu, chi DT NS cấp tỉnh và NS cấp huyện 

năm 2023; 
Biểu số 11- Dự toán thu, chi NSĐP và bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu 

từ NS tỉnh chi NS cấp huyện năm 2023;
 Biểu số 12- Dự toán chi NSĐP, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp 

huyện theo cơ cấu chi năm 2023; 
Biểu số 15- Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023).  
C. BỘI CHI VÀ CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

NĂM 2023
I. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
1. Hạn mức vay năm: Hạn mức vay tối đa theo quy định 30% số thu nội 

địa ngân sách địa phương được hưởng là 5.207 tỷ đồng (17.356 tỷ x 30%).
2. Bội chi: Chính phủ quyết định mức bội chi của NSĐP năm 2023 là 490 

tỷ đồng. cụ thể:
- Tổng thu cân đối NSĐP năm 2023:  32.574 tỷ đồng.
- Tổng chi NSĐP năm 2023:  33.064 tỷ đồng.
- Bội chi NSĐP năm 2023:           490 tỷ đồng.
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II. CHI TRẢ NỢ GỐC.
1. Tổng nợ gốc phải trả trong năm là 110 tỷ đồng 
2. Nguồn trả nợ gốc: từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển 

sang năm 2023 cân đối vốn đầu tư.
 (Kèm biểu số 18- Bội chi và phương án vay- trả nợ NSĐP năm 2023)

D. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2023
Năm 2023, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-

2025 và cũng là các năm tiếp theo tỉnh Quảng Nam tự cân đối ngân sách, có 
điều tiết về ngân sách Trung ương, NSĐP phải tự cân đối nguồn để đảm bảo 
thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp;

Dự báo năm 2023 dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tình hình kinh tế- 
xã hội dần phục hồi có tăng trưởng, nhưng chưa có tốc độ tăng trưởng như các 
năm trước dịch bệnh; thị trường xăng dầu, lương thực biến động, diễn biến thời 
tiết phức tạp và nhiều yếu tố bất lợi khó lường ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, các chính sách kích cầu hết 
hiệu lực không còn phát sinh nguồn thu đột biến như năm 2022. Trong khi đó 
nhu cầu chi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội rất lớn, đặc biệt nhiệm vụ 
chi giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chi hỗ trợ gia đình chính sách, đầu tư 
kết cấu hạ tầng và chi khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh rất lớn...; nên việc 
quản lý và điều hành ngân sách năm 2022 tiếp tục có những khó khăn.

Để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2023, 
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện một số giải 
pháp chủ yếu sau:

1. Về công tác quản lý thu NSNN
- Tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; 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; đổi 
mới cơ chế thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư các dự án 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.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật bằng nhiều 
hình thức, tạo điều kiện thuận lợi 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.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, 
trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối 
tượng và chế độ hiện hành; kiên quyết xử lý các trường hợp trốn, gian lận thuế, 
chây ì về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 
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- Thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trên lĩnh 
vực đất đai, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, 
kinh doanh bất động sản, hộ kinh doanh, quản lý tốt nguồn thu XDCB vãng lai; 

- 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. 

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 động...) 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. 

- 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 Ngân sách nhà nước.

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 dụng 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.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều hành ngân sách bám sát 
tiến độ thu và dự toán được giao; định kỳ hằng quý đánh giá tiến độ thu, dự báo 
khả năng thu NSNN để chủ động điều hành chi ngân sách theo quy định.

- Cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính thường xuyên theo dõi diễn biến tình 
hình thu ngân sách, tiến độ thu ngân sách, phân tích, đánh giá tác động của các 
chính sách thuế, cũng như những tác động của thị trường ảnh hưởng đến nguồn 
thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nguồn thu từ hoạt động ô tô, bia, thủy 
điện,... kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo phù hợp. 

- 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 ngân sách nhà nước của từng cấp ngân 
sách, từng địa phương theo đúng quy định.

2. Phân bổ và điều hành dự toán chi ngân sách địa phương
- Các cấp ngân sách triển khai phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và 

giao dự toán ngân sách cấp dưới đúng thời gian quy định (trước ngày 
31/12/2022), trong đó lưu ý: trích tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, dành 
10% tiết kiệm chi quản lý hành chính nhà nước để bổ sung vốn đầu tư theo quy 
định; phân bổ đủ vốn để thực hiện nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, bố trí dự toán 
chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, môi trường, khoa học công nghệ, dự phòng 
ngân sách,... theo định hướng của tỉnh, Trung ương.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, từng 
bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm 
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tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới khu vực dịch vụ công lập và sắp xếp 
lại bộ máy hành chính. 

Cơ cấu lại chi thường xuyên trong từng lĩnh vực, đảm bảo kinh phí thực 
hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh, các chế độ 
chính sách về tiền lương, an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ chi quốc phòng, an 
ninh; hạn chế tối đa chi tiêu hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào,... 

- Tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và bám sát dự toán 
chi; chủ động sử dụng ngân sách địa phương xử lý các trường hợp thiên tai, 
dịch bệnh phát sinh, sắp xếp nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng để 
điều hành; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, chủ động cắt giảm chi tiêu và sử dụng 
các nguồn vốn khác trong trường hợp thu không đạt dự toán.

- Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; 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. 

UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với thủ trưởng, người đứng đầu các 
cơ quan và chủ tịch UBND cấp huyện nếu quyết định đầu tư không đúng quy 
định, không hiệu quả, gây lãng phí. 

- Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết 
toán đúng nội dung mục tiêu, không sử dụng cho mục đích khác. 

- Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, mua sắm thiết bị phục vụ chuyên môn 
phải thực sự cần thiết và thực hiện theo đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng và 
triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 16/6/2022 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 60/2021/NĐ-CP ngày 
21/6/2021 của Chính phủ, tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp và đơn vị sự 
nghiệp công lập theo lộ trình.

- Việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn NSNN phải thực 
hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn 
bản hướng dẫn; rà soát, đánh giá lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển và kế hoạch vốn. 

Trong phân bổ vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng dự án 
đã quyết toán, thu hồi dứt điểm các khoản ứng trước, đảm bảo đủ vốn thực hiện 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, vốn thanh toán 
khối lượng hoàn thành, trả nợ gốc đến hạn, vốn đối ứng ODA, vốn thực hiện dự 
án theo hình thức đối tác công tư (PPP), sau đó mới bố trí cho các dự án chuyển 
tiếp và khởi công mới khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với nguồn vốn 
bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn Trung ương 
bổ sung có mục tiêu được phân bổ theo đúng mục tiêu và hướng dẫn của cấp có 
thẩm quyền.

https://luatvietnam.vn/dau-tu/luat-49-2014-qh13-quoc-hoi-87927-d1.html#noidung
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Tập trung giải ngân vốn đầu tư, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo tiến 
độ, đúng quy định hiện hành, theo dõi tình hình giải ngân của từng dự án để có 
kế hoạch điều chỉnh phù hợp; kiểm soát chặt chẽ nợ đầu tư công. UBND tỉnh 
kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các chủ đầu tư, 
UBND các cấp không giải ngân hết nguồn vốn để chuyển nguồn lớn.

- 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.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo 
nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội và bổ sung vốn đầu tư theo quy định.

- Các cấp ngân sách bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của 
Luật NSNN năm 2015 để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và 
thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

- Chỉ tham mưu trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết về cơ chế, 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội khi đảm bảo cân đối được nguồn vốn.
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Phần thứ ba
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

 NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2023-2025

I. DỰ BÁO THU NSNN, NHIỆM VỤ CHI GIAI ĐOẠN 2023 -2025
1. Dự báo thu NSNN giai đoạn 2023-2025
Năm 2023, dự báo dịch bệnh Covid -19 trên thế giới và ở nước ta được 

kiểm soát, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân phục hồi và 
từng bước phát triển, nhưng chưa đạt tốc độ phát triển như các năm của thời kỳ 
trước dịch bệnh. Từ năm 2024, kinh tế -xã hội ổn định và phát triển, các nguồn 
thu chủ yếu như ô tô, số thu phát sinh từ các doanh nghiệp FDI, thu từ dự án 
Nam Hội An thu phí, lệ phí... có tăng trưởng; số thu tiền sử dụng đất, thuê đất 
của dự án Nam Hội An, các dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và tiền 
sử dụng đất dự kiến vùng Đông của tỉnh sau khi thực hiện bồi thường, GPMB 
thu hút đầu tư sẽ tăng cao... dẫn đến thu NSNN từ năm 2024, 2025 tăng trưởng 
cao.

Nguồn thu từ hoạt động sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải là nguồn thu 
chủ lực của ngân sách tỉnh; dự báo thị trường ô tô trong nước có sự cạnh tranh 
quyết liệt giữa các hãng ô tô và ô tô nhập khẩu nên nguồn thu này dự kiến tăng 
trưởng không cao.

Trong giai đoạn 2023-2025, các dự án tạo nguồn thu mới đang trong giai 
đoạn đầu tư, nên dự kiến chưa phát sinh nguồn thu mới.

Dự kiến trong giai đoạn 2023-2025 thu NSNN trên địa bàn tăng trưởng 
bình quân 10%/năm, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. 

2. Định hướng phân bổ chi NSNN
Thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư 

hợp lý, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới khu vực dịch vụ 
công lập và sắp xếp lại bộ máy hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 07- 
NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị.

Ưu tiên nguồn vốn triển khai thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế 
theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó lấy 
phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Tập trung nguồn lực phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng 
chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh trên người và hỗ trợ người 
dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ, chính 
sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh phí đối ứng chương 
trình mục tiêu quốc gia, vay, trả nợ vay, kinh phí thực hiện các Nghị quyết về 
phát triển kinh tế - xã hội của HĐND tỉnh và bố trí tăng chi cho sự nghiệp giáo 
dục, sự nghiệp khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách theo định hướng của 
Trung ương. 
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3. Cân đối ngân sách
- Thực hiện cân đối NSĐP theo tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia 

theo Nghị quyết của Quốc hội (ngân sách Trung ương 18%, ngân sách địa 
phương 82%).

- Nguồn tăng thu ngân sách hằng năm bố trí tạo nguồn CCTL và bố trí 
tăng chi theo quy định.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, thu hoạt động XSKT được bố trí chi đầu tư 
theo quy định.

- Bội chi theo chỉ tiêu giao của Chính phủ.
- Bố trí Quỹ dự trữ tài chính, trả phí, nợ lãi vay đến hạn và dự phòng theo 

đúng quy định.
II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 

2023 - 2025
1. Thu NSNN giai đoạn 2023-2025
Tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 là 87.371 tỷ đồng,  

trong đó: thu NSNN năm 2023 là 26.680 tỷ đồng; thu NSNN năm 2024 là 
29.051 tỷ đồng, tăng 9% so dự toán năm 2023, thu NSNN năm 2025 là 31.640 
tỷ đồng, tăng 9% so dự toán năm 2024, bao gồm:

a) Thu nội địa: dự kiến thu nội địa trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 là 
69.087 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa năm 2023 là 20.880 tỷ đồng; thu nội địa 
năm 2024 là 22.961 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán năm 2023; thu nội địa năm 
2025 là 25.246 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán năm 2024.         

 Một số lĩnh vực thu chủ yếu, như sau:
- Thu từ DN nhà nước trung ương: nguồn thu ở lĩnh vực này chủ yếu là 

nguồn thu từ hoạt động các nhà máy thủy điện, nhưng năng lực sản xuất phụ 
thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, nên xây dựng tăng thu bình quân ở khu 
vực này 9%/năm. 

Dự kiến thu giai đoạn 2023-2025: 2.135 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 là 
650 tỷ đồng, năm 2024 là 705 tỷ đồng, tăng 8,5% so dự toán năm 2023; thu nội 
địa năm 2025 là 780 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán năm 2024.

- Thu từ DN nhà nước địa phương: các doanh nghiệp trọng điểm hoạt 
động trong khu vực này kinh doanh không ổn định, tăng trưởng thấp. Dự kiến 
số thu không có tăng trưởng.

Dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 206 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 là 
68 tỷ đồng, năm 2024 là 68 tỷ đồng, năm 2025 là 70 tỷ đồng.

- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: nguồn thu chủ yếu ở lĩnh vực này 
là số thu nộp ngân sách của nhà máy Bia Heneiken Việt Nam- Quảng Nam, 
hoạt động của nhà máy bia không ổn định do có sự cạnh tranh quyết liệt giữa 
các nhà máy bia trên thị trường, nên tăng trưởng không lớn, ngoài ra còn có sự 
đóng góp của các đơn vị sản xuất phân phối nước giải khát, may mặc, dịch vụ 
sân golf,... duy trì được mức tăng trưởng.



36

Dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 3.840 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 là 
1.160 tỷ đồng; năm 2024 là 1.120 tỷ đồng, tăng 7% so dự toán năm 2023; năm 
2025 là 1.200 tỷ đồng tăng 3% so dự toán năm 2024.

- Thu từ khu vực CTN - DV- NQD: đây là khu vực thu chiếm tỷ trọng 
lớn trong tổng thu nội địa, trong đó: chủ yếu là nguồn thu phát sinh từ Tập đoàn 
sản xuất lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải, nhưng do có sự cạnh tranh quyết liệt 
giữa các hãng ô tô và xe nhập khẩu, sản lượng tiêu thụ ô tô du lịch sản xuất 
trong nước nói chung, ô tô Trường Hải nói riêng bị ảnh hưởng, nên tăng trưởng 
không lớn.

Dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 48.093 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 
là 14.329 tỷ đồng, năm 2024 là 16.001 tỷ đồng, tăng 11,2% so dự toán năm 
2023 và năm 2025 là 17.763 tỷ đồng, tăng 11,0% dự toán năm 2024.

- Thu lệ phí trước bạ: dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 1.010 tỷ đồng, 
năm 2023 là 320 tỷ đồng, năm 2024 là 340 tỷ đồng, tăng 6,3% so dự toán năm 
2023 và năm 2025 là 350 tỷ đồng, tăng 3% dự toán năm 2024.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 2.320 tỷ 
đồng, trong đó: năm 2023 là 700 tỷ đồng, năm 2024 là 770 tỷ đồng, tăng 10% 
so dự toán năm 2023; năm 2025 là 850 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán năm 
2024.

- Thu tiền sử dụng đất: dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 7.600 tỷ đồng, 
trong đó: năm 2023 là 2.300 tỷ đồng, năm 2024 là 2.520 tỷ đồng, tăng 9,6% so 
dự toán năm 2023; năm 2025 là 2.770 tỷ đồng, tăng 10% so dự toán năm 2024.

- Thu phí, lệ phí: dự kiến thu giai đoạn 2023-2025 là 502 tỷ đồng, trong 
đó: năm 2023 là 166 tỷ đồng, năm 2024 là 167 tỷ đồng, năm 2024 là 169 tỷ 
đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
Số thu chủ yếu phát sinh từ thuế nhập khẩu bộ linh kiện lắp ráp ô tô (trên 

90%), dự kiến số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2023-2025, dự 
kiến tốc độ tăng trưởng bình quân 5%/năm. 

Dự toán thu giai đoạn 2023-2025 là 18.284 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 
là 5.800 tỷ đồng, năm 2024 là 6.090 tỷ đồng; năm 2025 là 6.394 tỷ đồng.

(Kèm theo Biểu số 01/3 năm, Biểu số 02/3 năm)
2. Cân đối nguồn thu, dự toán chi ngân sách giai đoạn 2023-2025
2.1. Dự toán thu cân đối NSĐP giai đoạn 2023-2025
a) Nguyên tắc xác định thu cân đối NSĐP
- Phân cấp nguồn thu theo quy định của Luật NSNN; tỷ lệ điều tiết thu 

nội địa NSĐP được hưởng năm 2024, 2025 là 82% (như năm 2023).
- Dự toán thu Trung ương bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia, bổ 

sung có mục tiêu, nhiệm vụ tăng 10%/năm.
- Xác định nguồn CCTL:
+ Năm trước chuyển sang.
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+ Trích 50% tăng thu nội địa NSĐP được hưởng (loại trừ thu tiền sử 
dụng đất, thu XSKT) so với năm 2023.

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tại nguồn CCTL (bình quân 200 
tỷ/năm)

b) Thu cân đối NSĐP.
Tổng thu cân đối NSĐP giai đoạn 2023-2025 là 102.975 tỷ đồng, trong 

đó: năm 2023 là 32.574 tỷ đồng, năm 2024 là 33.553 tỷ đồng, năm 2025 là 
36.848 tỷ đồng, gồm:

- Nguồn thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng 57.491 tỷ đồng, 
trong đó năm 2023 là 17.356 tỷ đồng, năm 2024 là 19.100 tỷ đồng, năm 2025 
là 21.034 tỷ đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2023-2025 
là 12.806 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 là 3.869 tỷ đồng, năm 2024 là 4.256 tỷ 
đồng, năm 2025 là 4.681 tỷ đồng (tăng bình quân 10%), trong đó:

- Thu chuyển nguồn giai đoạn 2023-2025 là 32.600 tỷ đồng, trong đó: 
năm 2023 là 11.270 tỷ đồng ( nguồn CCTL 9.600 tỷ đồng); năm 2024 là 10,197 
tỷ đồng (nguồn CCTL), năm 2025 là 11.133 tỷ đồng (nguồn CCTL).

(Kèm theo Biểu số 03/3 năm)
2.2. Dự toán chi NSĐP giai đoạn 2023-2025
a) Nguyên tắc phân bổ dự toán chi:
- Bố trí chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong nước tăng 10% năm trước.
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu XSKT bố trí theo dự toán 

thu.
- Trong chi thường xuyên, tăng chi cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp 

khoa học công nghệ, dự phòng ngân sách theo định hướng của Trung ương.
- Tiền lương bố trí theo mức cơ sở dự kiến 1.490.000 đồng.
- Trích 50% tạo nguồn CCTL từ tăng thu dự toán hằng năm trong giai 

đoạn 2023-2025; 10% tiết kiệm chi tạo nguồn CCTL.
- Dự toán chi dự phòng, chi từ nguồn bội chi; trả nợ lãi vay đến hạn theo 

quy định.
b) Dự toán chi NSĐP
Tổng chi NSĐP giai đoạn 2023-2025 là 104.504 tỷ đồng, trong đó năm 

2023 là 33.064 tỷ đồng, năm 2024 là 34.348 tỷ đồng, năm 2025 là 37.092 tỷ đồng.
(1) Dự toán chi cân đối NSĐP là 91.619 tỷ đồng trong đó năm 2023 là 

29.116 tỷ đồng, năm 2024 là 30.092 tỷ đồng, năm 2025 là 32.410 tỷ đồng.
- Chi đầu tư phát triển là 16.040 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 4.958 tỷ 

đồng, năm 2024 là 5.624 tỷ đồng, năm 2025 là 5.458 tỷ đồng; trong đó:
+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích; các tổ chức kinh tế; tổ chức tài chính, đầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp 603 tỷ đồng, bình quân 201 tỷ/năm

+ Chi đầu tư các dự án 15.437 tỷ đồng.
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Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn trong nước là 4.260 tỷ đồng.
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.600 tỷ đồng, nguồn thu 

XSKT 248 tỷ đồng), bố trí theo số thu hằng năm.
Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, phí tham quan... là 1.800 tỷ 

đồng, bình quân 600 tỷ/năm.
Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 1.528,6 đồng, trong 

đó: năm 2023 là 490 tỷ đồng, năm 2024 là 794,9 tỷ đồng, năm 2025 là 245,7 tỷ đồng.
- Chi thường xuyên là 39.925 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 13.508 tỷ 

đồng, năm 2024 là 12.891 tỷ đồng, năm 2025 là 13.525 tỷ đồng.
- Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay là 50 tỷ đồng, trong đó 

năm 2023 là 24 tỷ đồng, năm 2024 là 13 tỷ đồng, năm 2025 là 13 tỷ đồng.
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính là 4,35 tỷ đồng, bố trí 1,45 tỷ đồng/năm.
- Dự phòng ngân sách là 1.327 tỷ đồng, tương ứng 2,3% tổng chi cân đối 

ngân sách địa phương, trong đó  năm 2023 là 427 tỷ đồng, năm 2024 là 430 tỷ 
đồng, năm 2025 là 470 tỷ đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương là 34.273 tỷ đồng, gồm 50% tăng thu 
so năm 2023 và 10% tiết kiệm chi hằng năm và nguồn CCTL năm trước 
chuyển sang, trong đó

Năm 2023 là 10.197 tỷ đồng, trong đó nguồn CCTL năm trước chuyển 
sang 9.600 tỷ đồng, nguồn tăng thu  so dự toán Trung ương giao 397 tỷ đồng, 
nguồn 10% tiết kiệm chi 200 tỷ đồng.

Năm 2024 là 11.133 tỷ đồng, trong đó nguồn CCTL năm trước chuyển 
sang 10.197 tỷ đồng, nguồn tăng thu  so dự toán Trung ương giao 736 tỷ đồng, 
nguồn 10% tiết kiệm chi 200 tỷ đồng.

Năm 2025 là 112.943 tỷ đồng, trong đó nguồn CCTL năm trước chuyển 
sang 11.133 tỷ đồng, nguồn tăng thu  so dự toán Trung ương giao 1.610 tỷ 
đồng, nguồn 10% tiết kiệm chi 200 tỷ đồng.

(2). Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 12.806 tỷ đồng, 
trong đó: năm 2023 là 3.869 tỷ đồng, năm 2024 là 4.256 tỷ đồng, năm 2025 là 
4.681 tỷ đồng, gồm:

- Chi thực hiện các Chương trình MTQG là 5.346 tỷ đồng, trong đó: năm 
2023 là 1.615 tỷ đồng, năm 2024 là 1.777 tỷ đồng, năm 2025 là 1.954 tỷ đồng.

- Chi thực hiện chế độ chính sách là 7.460 tỷ đồng, trong đó: năm 2023 
là 2.254 tỷ đồng, năm 2024 là 2.479 tỷ đồng, năm 2025 là 2.727 tỷ đồng.

(Kèm theo Biểu số 04/3 năm)
3. Bội chi NSNN giai đoạn 2023-2025
Tổng thu cân đối NSĐP giai đoạn 2023-2025 là 102.975 tỷ đồng, trong 

đó: năm 2023 là 32.574 tỷ đồng, năm 2024 là 33.553 tỷ đồng, năm 2025 là 
36.848 tỷ đồng.

Tổng chi NSĐP giai đoạn 2023-2025: 104.504 tỷ đồng, trong đó năm 
2023 là 33.064 tỷ đồng, năm 2024 là 34.348 tỷ đồng, năm 2025 là 37.092 tỷ 
đồng.
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- Bội chi ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025: 1.529 tỷ đồng, 
trong đó: Năm 2023 là 490 tỷ đồng, năm 2024 là 795 tỷ đồng, năm 2025 là 244 
tỷ đồng. 

(Kèm theo Biểu số 05/3 năm)

UBND tỉnh kính báo cáo và trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (b/c);
- BTV Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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