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BÁO CÁO
Về giải trình phương án sử dụng nguồn

 tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 

UBND tỉnh đã có Báo cáo số 224/BC-UBND ngày 04/12/2022 về kết quả thực 
hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, trong đó có phương án sử 
dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 là 4.765 tỷ đồng 
(nguồn tăng thu dự toán là 4.315 tỷ đồng, nguồn tiết kiệm chi là 450 tỷ đồng).

Nay, UBND tỉnh báo cáo giải trình làm rõ phương án sử dụng nguồn tăng 
thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022, để đại biểu HĐND tỉnh có thêm 
thông tin xem xét quyết nghị, cụ thể:

Tổng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 là 4.765 tỷ 
đồng, sử dụng như sau:

1. Trích tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định là 3.020 tỷ đồng.
2. Hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện là 75 tỷ đồng (hỗ trợ nhiệm vụ chi môi 

trường 39 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: 36 tỷ đồng).

3. Chuyển nguồn và cân đối vào dự toán năm 2023 là 1.670 tỷ đồng. Phân 
bổ cho các nội dung chi:

a) Bổ sung tăng vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2023: 600 tỷ đồng.
b) Cân đối vào dự toán chi là 1.070 tỷ đồng, để phân bổ: 
- 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 tài chính ngoài ngân sách: 201 tỷ 
đồng (nội dung chi này Chính phủ không giao dự toán), 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 
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.

- Phân bổ kinh phí chi thường xuyên là 869 tỷ đồng, trong đó để thực hiện 
nhiệm vụ chi thường xuyên theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành 
là 854 tỷ đồng và một số nhiệm vụ chi khác. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
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Kết thúc niên độ ngân sách, UBND tỉnh xác định chính xác số tăng thu dự 
toán và số tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh năm 2022 và tiếp tục lập phương án 
sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi còn lại (nếu có) báo cáo Thường trực 
HĐND tỉnh thống nhất phương án sử dụng và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp 
gần nhất.

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

Nơi nhận:
- 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;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.

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

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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