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BAO CÁO 
TInh hInh thiuc hin duj toán thu NSNN trên da  bàn, chi NSDP 

r A A 'P F F A. 6 thang dau nam 2022 va nhiçm vi.. giai phap 6 thang cuo. nam 2022 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, kr hçp thu 10 

Thrc hin Lust  Ngãn sách nhà nuOc ngày 25/6/2015; Nghj quy& s 153/NQ-
HDND ngày 09/12/202 1 cüa HDND tinh ye dir toàn thu NSNN trên dja bàn, chi 
ngãn sách dja phuo'ng nàm 2022; Nghj quyêt so 154/NQ-HDND ngày 09/12/2021 
cüa HDND tinh ye phàn bô ngân sách dja phrnmg näm 2022; UBND tinh dã ban 
hành các Quyêt djnh so: 4098/QD-UBND ngày 09/12/202 1 ye vic giao dr toàn thu, 
chi NSNN näm 2022 cho các s&, ban, ngành, do'n vi thuc tinh, so 4099/QD-UBND 
ngày 09/12/202 1 ye vic giao dr toán thu, chi NSNN 11am 2022 cho các huyn, thj 
xã, thành phô. To chirc triên khai tich circ, chü dng thirc hin Nghj quyêt so 01/NQ-
CP ngày 08/01/2022 cüa Chmnh phü ye nhim vii, giãi pháp chñ yêu thrc hin Ké 
hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán NSNN näm 2022; Thông tu so 

122/2021/IT-BTC ngày 24/12/2021 cüa B Tài chInh quy djnh ye to chic thirc hin 
dr toán NSNN näm 2022; Quyêt djnh so 127/QD-UBND ngày 14/01/2022 cüa 
UBND tinh ye vic ban hành Chuo'ng trmnh hành dng thirc hin Nghj quyêt so 

01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cüa ChInh phü, Kêt 1un sO 175-KL/TU ngày 
06/12/202 1 cüa Thih Uy và Nghj quyêt sO 149/2021/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 
cüa HDND tinh ye kê hoach phát trién kinh tê - xã hi näm 2022. Két qua th%rc hin 
dir toán thu NSNN trên dja bàn, chi NSDP 6 tháng dâu näm 2022 và nhim vii 
giãi pháp 6 tháng cuôi nãm 2022 nhu sau: 

Phn thfr nhãt 
TINH H1NH THU NGAN SACH NHA NTJ'UC, CHI NGAN SACH 

DJA PHIJ1NG 6 THANG DAU NAM 2022 

I. Thu ngân sách 6 tháng diu nám 2022 

1. Kt qua thu ngân sách trên dja bàn 6 tháng du nám 2022 
A A F A F A - 

Tong thu ngan sach tren da ban 6 thang dau nam 2022: 2.839 ty 
dong/DT 4.150 t dOng, dit 68% dir toán dja phuang và 83% dir toán Trung 
ucrng, bang 107% cüng k' nàm 2021; Trong do: 

-  Thu ni dja: 2.49 1 t' dng/DT 3.500 t dng, dat  71% d? ton dja phirnng 
và dat  90% dii toán Trung ung, bang 138% cüng k5' näm 2021; Trong dO: 

+ Ngân sách dja phuong hu&ng: 2.343 t dng, dt 75% dir toán dja 
phung và dat  96% dr toán Trung i.rang, bang 145% cüng ki nàm 2021. Loai 

tth khoân thu tiên sü diing dat, thu xô so kiên thiét vâ khoãn thu np trã khoãn 
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chi näm tnthc qua ghi thu ghi chi cüa Dr an Phát trin các do thj dcc hành lang 
tiêu vüng song Me Kong, thu ngân sách dja phi.nmg hithng dua vào can d& là 
1.240 t dông/DT 1.961,11 t dong, dat  63% dr toán dja phucing, dat  71% dr 
toán Trung ucmg, bang 128% cUng kS'  näm 2021. 

+ Ngân sách cAp tinh huâng: 1.327 t' dOng/DT 2.049,53 5 t dông, dat 
65% dr toán dja phuong. Loai tth khoàn thu tiên si:r dicing dat, thu xô so kiên 
thiêt và khoàn thu np trá khoán chi näm truâc qua ghi thu ghi chi cüa Dr an 
Phát triên các do thj dc hânh lang tiêu vüng song Me Kong, thu ni dla  ngân 
sách cp tinh hu*ng: 734 t dông/DT 1.25 1,235 t dông, dat  59% dir toán dja 
phuong, bang 134% cüng k' nàm 2021. 

- Thu tr ho,t dng xut khu, nhp khâu: 313 t' dOng/DT 650 t 
dong; dat  48% dir toán dja phtrng, dat  48% dir toán Trung hong và bang 37% 
so vth cüng kS'  2021. 

2. Dank giá nhim viii thu NSNN 6 tháng dâu nãm 2022 

Djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh duçic kim soát, kinh t - xâ hi cüa 
tinh duqc phiric hôi và phát triên hon so vii cüng kS',  thu ngân sách trén dja bàn 
6 tháng dâu näm 2022 dat  khá, trong do thu ni dja dat  kêt qua cao. Da so các 
khoãn thu dêu dat,  vuqt tiên d dir toán tinh giao, tuy nhiên mt so khoân thu 
quan trQng chua dam bão tiên d dir toán tinh giao nhu: thu t1r hoat dng xô sO 
kiên thiêt, thuê báo v môi trithng, thu tü khu vrc kinh tê ngoài quôc doarth. 

a) Di v1i thu ni dja: 

Ben canh  các yu th tác dng lam tang thu ngân sách nhu tAng cu&ng 
chông that thu thuê trong hoat  dng kinh doanh, chuyën nhuçng bat dng san; 
tAng thu t1r thu dâu giá quyên str diving dat; phát sinh tiên thuê dat mt lan cho Ca 
th?yi gian thué; thu tü các d1r an mi di vào hoat dng. Tác dng Anh hung cüa 
giá xäng, dâu tang, giá nguyen v.t 1iu phiic vi1 cho san xuât kinh doanh tang 
cao trong thai gian vera qua dA ãnh hu&ng den kêt qua san xuât kinh doanh va 
thu NSNN trén dja bàn. Ngoài ra, thu ni dja 6 tháng dâu näm 2022 cfing bj ành 
hurng b&i vic th%rc hin các chInh sách theo các Nghj quyêt cüa Quôc hi, 
Nghj djnh cüa ChInh phü' lam giàm thu ngân sách. 

* KIt qua m3t s khodn thu trong cr cu thu nôi dia2: 

- Thu tü khu vrc DNNN trung uorng: 113 t dng/KH 200 t dông, dat 
56% dir toán dja phumg, bang 112% so vi cüng kS'  2021. 

'Giám thu giá trj gia tang, thu thu nhp doanh nghip, thud thu nhp cá nhân theo Ngh quyt 4061NQ-
UBTVQH15 ngay 19/10/2021; Nghj djnh s 92/20211ND-CP ngày 27/10/2021 ye vic ban hành mt so giái 
pháp nharn h trc doanh nghip, ngiiai dan chju tác dng cüa djch Covid-I9; Giàm thué giá tn gia tAng theo 
Nghj quyét sO 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 cUa Quoc hi; Nghj dlnh so 15/2022/ND-CP ngay 28/01/2022 
cOa Chinh phü quy djnh chinh sách min, giàm thuê theo Nghj quyêt sO 43/2022/QHiS ngay 11/01/2022 2022 
cOa Quôc hi v chinh sách tài khóa, tiên t h trq Chtrng trInh ph%lc hOi và phát trién kinh té - xA hi; Giãm 
thué BVMT di vài xàng, du, mi theo quy djnh ti Nghj quy& so 18/20221UBTVQH 15 ngày 23/3/2022 ca Uy 
ban Thu?ng vi Quc hi; Giãm 50% mic thu 1 phi truàc ba dôi vâi xe 0 tO và các loai xe ttrcmg tir san xuAt, lap 
rap trong nuâc dt ht ngày3 1/05/2022 theo Nghj dinh sO 1031ND-CP ngay 26/11/2021 cUa Chfnh phO 

2  Thuyét minh chi tiét rnit so khoàn thu ngân sach; nq thué, np NSNN cCia các doanh nghip dtrçic tMg 
hcip theo báo cáo cOa Cic Thuê tinh tai  vAn bàn sO 2243/CTQTR-NVPC ngàyl7/6/2022. * 

S np NSNN cUa Cong ty cô phn MDF tang dt bin, 6 tháng dâu 2022 np 40 t)' dong, tang 8 t' 
dngso vài cOng kS'2021. 
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- Thu tr khu virc DNNN dja phucing: 25 t dng/KH 35 t dông, dt 71% 
dr toán dja phllGng, bang 155% so vri cüng kS'  2021. 

- Thu tü khu vrc có vn d.0 tu rnthc ngoài: 34 t dng/KH 42 t dng, 
dt 80% dr toán dja phung, bang 110% so vâi cüngk' 2021. Trong do, so np 
ngân sách cüa Cong ty Jinquan Vit Nam tang dt biên so vài cUng kS'  2021 gân 
7t'dông4. 

- Thu tü khu vrc kinh t ngoài quc doanh là ngun thu chü do, chim t) 
trçng lón trong tong sO thu tr khu vrc san xuât kinh doanh. So thrc hin lUy ké 
den hêt tháng 6/2022 là 475 t dông, dt 48% so vi dir toán tinh giao và bang 
116% so vài cüng kS'  nãm 2021. Trong do, các doanh nghip san xuât kinh doanh 
din gió di vào hoat dng tiir dâu näm dâ dóng gop nguôn thu cho NSNN 77 t) 
dông. Tuy vy, khoãn thu nay chua dat  tiên d thu duc HDND tinh giao, mtt 
phân do ãnh hithng chInh sách giãm 2% thuê suât thuê giá trj gia tang trongnärn 
2022 áp ding dôi vâi mt so nhóm hang hóa, djch vi theo Nghj quyêt so 

43/2022/QH 15 ngày 11/91/2022 cüa ,Quôc hi ye chInh sách tài khóa, tiên t h 
trçi Chucing trhih phiic hôi và phát triên kinh té - xâ hi và chInh sách gia hn np 
thuê theo Nghj djnh sO 34/2022/ND-CP ngày 2 8/5/2022 cüa Chinh phil 

- Thu bão v môi trueing: 186 t dng/KH 5 44,5 t dng, dt 34% dr 
toán dja phumg, bang 83% so vâi cüng kS'  2021. Nguyen nhân chü yêu do thirc 
hin chInh sách giâm thuê BVMT dôi v&i xang, dâu, mc nh&n theo quy djnh tai 
Nghj quyêt sO 1 8/2022/UBTVQH1S ngày 23/3/2022 cüa Uy ban Thi.rng v1i 

Quôc hOi (co hiu 1irc tü ngày 01/4/2022). Ben canh  dO, Chi nhánh Cong ty 
TNHH 4n tài thüy bt Hãi Ha tai  Quãng Trj con nç 22 tT dông5. 

- L phi trizâc ba:  145 t dng/KH 180 t dng, dat  81% dr toán dja 
phirang, bang 123% so vói cüng k' 2021. So tang chü yêu do nhu câu mua sam 
0 to, xe may tang6. 

- Thug thu nhp Ca nhãn: 137 t dng/KH 110 t' dng, dat  124% dr toán 
dja phucmg, bang 138% so vài cüng k' 2021. Khoãn thu nay cO tiên d thu tOt, 
den thvi diem hin tai  dä vllqt dr toán HDND tinh giao Ca näm 2022. Chü yêu 
là thu nhp tr tiên hrcing tiên cOng; thu nhp tir h, cá nhân kinh doanh và thu 
nhptü chuyên nhisçmg bat dng san7. 

- Thu phi, 1 phi: 42 t dngfKH 70 dng, dat  60% dir toán dja phiiong, 
bang 97% so vâi clng kS'  2021. 

- Thu tin thuê mtdt, mt nisóc: 129 dng/KH 28 t dng, dat  460% 
dir toán dja phirong và bang 360% so vói cüng k' närn 2021. Khoãn thu nay 
phát sinh tang dt biên là do mt so doanh nghip np tiên thué dat mt Ian cho 
cá th?i gian thuê8. 

4 Nip NSNN 6 thang du nam 2022: 10 t' dng. 
So 1iu cp nht den ngày 30/6/2022 

6  St thu truàc baô tO 6 thang 2022 thu dwc 107 t dông, tang 23 t) ding so vii cOng kS'  2021 
SO thu tü chuyén nhtrçmg BDS 6 tháng du näm là 79 t dng, tang 39 t dng so vâi cOng k' 2021; so 

thu tr thu nhp tr tiôn lucmg tiên cong dt 45 t dOng, tang 15 t dông so vài cOng k' näm 2021. 
Cong ty TNHH 4n hành Vincom Tetail: 67 ding; Cong ty TNHH MTV Din mt tthi Quãng Trj: 25 

t' dOng; Cong ty TNHH MTV Lé Son: 6 t dOng... 
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- Thu tir hoat  dng x s kin thit: 8 t dng/KH 40 t dng, dat  21% dir 
toán dja phucrng, bang 38% so vâi cüng k' 2021. 

- Thu tiên 5ir ding dat: 1.028 t dngfKH 1.130 t' dng, dat  91% dir toán 
dja phrnmg, bang 165% so vâi cüng kS'  2021. Khoán thu nay tang dt biên so 
vài cüng k' näm 2021 là do Cong ty TNI-H-I Vn hành Vincom Retail np tiên 
trüng dâu giá Dir an dâu ti.r Khu do thj TMDV Nam Dông Ha (372 t' dng) và 
các huyn, thj xa, thành phô tp trung dâu giá quyên sà dicing dat trong nhüng 
tháng dâu näm. 

- Thu khác ngân sách: 144 t' dng/KH 95 t dng, dat  152% dir toán dja 
phtrong, bang 248% so vâi cüng ki 2021. Khoãn thu nay tang dt biên do phát 
sinh tang khoãn thu np trã khoán chi näm tnrâc qua ghi thu ghi chi cüa Dir an 
Phát triên các do thj d9c hành lang tiêu vüng song Me KOng (67 t dOng). Sau 
khi !oai trr khoãn tAng dt biên nay, thu khác ngân sách dat  77 t' dông/KH 95 
t dông, dat  81% dir toán dja phixong, bang 133% so vi cüng k 2021. 

b) Di vài thu tü hoat dng xut nh.p khu: 

Thu t1r hoat dng xut nhp khu chira dAm bAo tin d dir toAn näm 2022 
và dat  thâp so v6i cüng kS'  nArn 2021 chü yêu do mt hAng dóng gop so thu lan 
nhât nAm tnrOc là may móc thiêt bj dA kêt thüc vic nhp khâu trong nAm 2021, 
các dir an mai chua thirc hin duçic do Anh hithng cüa dai  djch Covid- 19. Mt 
khác, tü tháng 02/2022, thirc hin Nghj djnh sO 15/2022/ND-CP ngày 
28/01/2022 cüa ChInh phü quy djnh chInh sách mien, giAm thuê theo Nghj quyêt 
so 43/2022/QH 15 ngày 11/01/2022 cüa Quôc hi ye chInh sach tAi khóa, tiên t 
h trçY Chirnng trInh phiic hôi và phát triên kinh tê-. xA hi, nhiêu mt hAng nhp 
khâu chü yêu qua dja bAn9, trong do có mt hang go các loai giAm thuê giá trj gia 
tAng t1r 10% xuông con 8% nên so thu t1r các mt hAng giAm di dáng kê so vói 
dir toán. 

II. Chi ngãn sách 6 tháng du 11Am 2022 

1. Kt qua chi ngãn sách d!a  phtrorng 6 tháng du 11Am 2022 

Tng chi ngãn sách d!a  phirong 6 tháng du nAm 2022: 4.390 t) 
dng/DT 9.441,840 t dông bang 46% dr toán, dat  51% dir toán Trung ixcing, 
bang 114% so vâi cOng kS'  nAm trixvc; Trong do: 

a) Chi cAn dôi ngân sách dja phi.rcing: 3.055 t dOng/DT 7.485,025 t 
dng dat  41% dir toán, dat  45% dr toAn Trung uong, bang 117% so vài cOng k' 
näm tnrâc; Trong do: 

- Chi dâu tu phát triên: 581 t dng/DT 1.722,210 t dOng, dat  34% dr 
toán dja phirang, dat  47% dir toán Trung i.rong vA bang 163% cOng k' näm truac. 

- Chi thi.thng xuyên: 2.473 t' dng/DT 5.395,470 t5' dng, dat  46% so vài 
dr toAn dja phuing vA 46% d%r toán Trung uclng, bang 109% so vâi cOng k' 
nAm truOc. 

Mt s6 mt hang cO s thu chü yu nhir: Khoáng san, dam g xut khu; g cãc Io?i, thch cao, cao su, 
phii tOng ô to, rnràc tang Irc, dizng mIa nhp khâu, trong dO mt hang g các Ioi nhp khâu cO s thu cao nliât, 
dt 74,29 t' dông, chim 26,40% tong thu np NSNN 
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b) Chi chung trmnh mic tiêu, nhiêm viii ngân sách Trung uong h trçi can 
dôi có mic tiêu cho ngân sách dja phuxng: 308 t' dông/DT 1.835,9 19 t dng 
dat 17% dir toán dja phi.rng và 17% dir toán Trung rnmg, b.ng 65% so vói cüng 
kS' nàm trixâc. T 1 thirc hin dt thâp, nguyen nhân chü yêu do tInh hInh chm 
giãi ngân nguôn von dau tu phát triên chi thirc hin các d an, nhim v1i; trong 
do giái ngân nguôn von nithc ngoài rat thâp do các dir an chua giãi ngãn, hoc 
dâ giâi ngân nhixng chiia thirc hin ghi thu, ghi chi vào ngân sách. 

2. TInh hmnli sfr duing dr phông ngãn sách cp tinh nãm 2022 

- Dr toán giao: 97,604 t dng; 

- Dã sir diing: 35,442 t dng, bang 36% d%r toán. 

Ngun dir phông ngãn sách &rçYc sà ding d giãi quyt kjp thai các thim 
vi phát sinh ngoài dii toán, chi phOng chông djch bnh, khac phiic thiên tai. 
(Trong do, bô tn phOng, chông djch bnh: 1,813 t dông10; khäc phii hu qua thiôn 
tai: 6,247 t' dông; phiic vii các hoat  dng kS'  nim ngày lê lan: 4,214 t dOng). 

- Drtoán cOn lai:  62,162 t dng. 

3. Dánh giá nhim viii chi NSDP 6 tháng du nàm 2022 

Tinh tp trung chi dto diu hành, quãn 1 chi NSNN chat chê, dung ch 
d quy djnh, tiêt kim, hiu qua. NhIn chung, các nhim vi chi ngân sách 6 
tháng dâu närn 2022 duçic dam bão theo dir toán và tién d triên khai thirc hin 
cUa các chü dâu tu, dan vj sir diing ngân sách; dáp irng kjp thêii các nhim viii 
cap bach và mt so nhirn vi1 cap thiêt phát sinh ngoài dir toán; dam bão nguôn 
kinh phi thc hin các ché d, chInh sách an sinh xâ hi, các thim vii phát triên 
kinh tê - xã hi cüa dja phi.rang. Dôi vâi cong tác giãi ngân von dau tu cOng nhIn 
chung chua dap i'rng yêu cau, t l giái ngân các nguôn von dâu tu cong di.rgc 
giao trong kê hoach  näm 2022 cüa tinh quãn 1 cOn thâp" 

T chrc quân l và diu hành chi NSNN mt cách linh hot, barn sat dir 
toán thrçic giao, theo tien d thu ngân sách; dam báo chit chë, dOng chê d quy 
djnh, tiêt kim, hn chê tôi da vic bO sung ngoãi dr toán. Huy dng, quãn 1 vâ 
sà dung hiu qua các nguôn lirc, phiic vi các nhim viii chInh trj cOa tinh, chü 
dng dãnh nguôn cho cong tác phOng, chông djch bnh Covid-19, khàc phiic 
thiên tai, djch bnh và các nhim vi chi cap bach, phát sinh; dam bão to chi'rc 
thành cong các hot dng k nim các ngày lê Ian näm 2022; dam bâo kjp thai 
kinh phi thrc hin Phuang an 181 3/PA-UBND ngày 22/4/2022 cüa UBND tinh 
v khôi phc khân cap san xuât nông nghip bj thit h.i do mua 1i bat ththng (ti'r 
31/3 den 02/4/2022) trong vi Dông Xuân và triên khai san xuât vi He Thu sam 
và Thu Dông 202212;  Phi.rang an 4492/PA-UBND ngày 24/9/202 1 cüa UBND 

'° Chua k kinh phi chi phông ch6ng djch COVID-19 hin nay dang rà soát các ni dung tn dong d xCr 
ly theo uy dnh. 

Nguon von NSDP can di giãi ngân 454,01 ty ding dat  264% ke hooch HDND tinh giao ci,i th Can 
doi theo tieu chi gial ngân 130,617 ty dong, dat  33/0 ke hoach; Nguon thu SD dat giái ngan 316,867 ty dong, dt 
28 k hoach; XSKlgiâi ngân 2,996 t' dong, dat  7,5% ké hoach; Bi chi NSDP giâi ngân 3,529 t' dong, dt 
2,3% ké hoach. Nguon vOn TW ho trq giãi ngân 158,364 t' dong, dat  9,1% ké hoach TTgCP giao, c the: VOn 
trongnixic: 113,328 t' dong, dat  10,8% ké hoach; Vn rnràc ngoài: 45,037 t' dong, dat  6,5% ke hoach. 

12  Quyt djnh s 1380/QD-UBND ngày 23/5/2022 V/v tam cp kinh phi thuc hin Phucmg an 1813/PA-
UBND ngay 22/4/2022 cUa UBND tinh 
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tinh v khôi phic, si.r diing phü hqp din tIch dt san xut bj bi 1p và din tIch 
cay an qua, cay cong nghip dài ngày bj ãnh hix&ng do thiên tai näm 2020's; thông 
báo danh miic cong trInh và müc von tü nguôn ngân sách trung ucmg ho trg khAc 
phic hu qua thiên tai nãm 2021 cho các don vj, dja phircng'4;... 

Chi dto các si, ngành thu?ng xuyên theo döi chat chê tin d thu ngân 
sách dê tharn mini, dê xuât UBND tinh kjp thai chi do, diêu hành chi NSNN 
cht chê, tiét kim, phü hçp vth khã näng thu ngân sách tinh; chi xem xét bô 
sung kinh phi cho các don vj có thu câu chi that cap thiêt, thirc hin các nhim 
vii dt xuât duçic tinh giao. 

Quán 1, sü diing dir phông NSDP theo quy djnh cüa Lut Ngãn sách nhà 
nuOc và chü dng sl'r diing dir phông ngân sách dja phisong dê thrc hin các 
nhim v11 phàng chOng, khac phic h.0 qua thiên tai, djch bnh và các nhim v11 

chi quan tr9ng, cap bach, dt xuât phát sinh. 

Tom igi, trong 6 tháng du näm 2022, thim v11 thrc hin dr toán thu, chi 
ngân sách trên dja bàn cIa dt di.rçic nhung kêt qua tich crc, do là nh& tinh cIa 

triên khai thirc hin nghiêm tñc các vAn bàn chi do cüa Trung Irong và chü 
dng trong cong tác chi dio quãn l, diêu hành diêu hành NSNN. Thu ngân sách 
vixçlt tiên d dir toán HDND tinh giao; chi ngân sách dáp 1mg dirçic yéu câu cüa 
các cap, các ngành, các don vj, dam báo kinh phi hot dng thung xuyên b 
may, dáp 1mg kinh phi thirc hin mt sO cong vic dOt  xuât và bô trI, bô sung 
kinh phi cho mOt so dii an, nhim vi phát sinh; dam bâo kjp thOi các chê dO 
chInh sách ye an sinh xã hOi;  diêu hành dir phOng ngân sách theo dung quy djnh. 
Tuy nhiên, mOt so khoãn thu chua dt tiên dO di1r toán; chi chirong trInh miic 
tiêu, thim vi ngân sách trung uong h trçr và t 1 giài ngân các nguôn von dâu 
tu cOng dt thâp; nhu câu kinh phi khAc phiic thit hai  do thiên tai, kinh phi khôi 
phiic san xuãt vüng bj thiên tai, phOng chOng djch bnh lan so vOi khã nAng dáp 
1mg cüa ngãn sách dja phirong. 

Phn thfr hal 
GIAI PHAP THUC HIN NHIM V1J THU, CHI 

NGAN SACH 6 THANG CUOI NAM 2022 

Trong 6 tháng cui nAm 2022, ben cnh các yu t ánh huâng tich crc 
den thu ngân sách nhu kinh tê - xA hii dang phçic hOi, djchbnh Covid- 19 di.rçic 
kiém soát nhi.mng cüng có thong yêu to khó liRing nhu: diên biên phlrc tp cüa 
tInh hInh the gild và khu vrc, süc ép tü giá xAng dâu, nguyen v.t 1iu tAng cao 
ânh hithng den hott dng san xuât kinh doanh cüa doanh nghip, ng111i tiêu 
di'mg và dai song cüa nhân dan; diên biên khó lithng cüa djch bnh, thiên tai 
trong các tháng cuOi nAm 2022; ... tác dng không nhó den nhim v11 thu ngân 
sách 6 tháng cuOi nAm 2022. 

13  Quyt dinh s6 863/QD-UBND ngãy 22/03/2022 cüa UBND tinh 
14  Thông báo so 70/TB-UBND ngay 20/4/2022 cUa UBND tinh; Quyêt djnh so 1568/QD-UBND ngày 

14/6/2022 cOa UBND tinh 
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Dê hoàn thânh miic tiêu, nhim viii thu, chi ngân sách näm 2022, UBND 
tinh chi dao  các si, ban, ngành, Co quan, don vj, dja phuung tip tiic th chüc 
triên khai nghiêm tue và có hiu qua Nghj quyt s 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 
cüa ChInh phü ye nhim vi, giái pháp chü yêu thirc hin Kê hoch phát triên 
kinh tê - xä hi vâ Dr toán NSNN näm 2022; Thông tii so 122/2021/TT-BTC 
ngày 24/12/2021 cüa Bô Tài chInh quy djnh ye to chüe thirc hin dir toán NSNN 
näm 2022; Quyêt djnh sO 127/QD-UBND ngày 14/01/2022 cüa UBND tinh ye 
vic ban hành Chiiong trInh hành dngthirc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 
08/01/2022 cüa ChInh phü, Kêt 1utn sO 175-KL/TU ngày 06/12/2021 cüa Tinh 
üy và Nghj quyêt sO 149/2021/NQ-FIDND ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh v 
kê hoch phát triên kinh tê - xâ hi näm 2022; Kê hoach so 64/KH-UBND ngày 
08/4/2022 cüa UBND tinh ye phic hôi phát triên kinh tê - xã hi tinh Quâng Trj 
den näm 2023; Trong do, tp trung triên khai thrc hin các nhim vii sau: 

I. Nhim vti thu ngân sách 

1. Tip tiic dy mnh cãi cách thu tVc  hành chInh, cãi thin mOi trueing 
kinh doanh và nâng cao näng hrc cnh tranh cüa tinh; tiep tVc  hin di.i hóa cOng 
tác quân 1 thuê và hài quan. Tp trung tháo g&, giãi quyet khó khàn, vuàn mac 
cho doanh nghip; ho trçl, to diêu kin thun lçjri  nhât cho ng.thi np thuê thrc 
hin day dü, kjp thcyi nghia vi thuê vói NSNN, giàm thyi gian, chi phf, tao  thun 
lçii cho ngtthi dan và doanh nghip. 

2. Sâ Tài chInh phi hqp Ciic Thu tinh, Ciic Hài quan tinh tiêp tiic thirc 
hin tot cong tác quãn 1 thu NSNN; tham mizu UBND tinh cOng tác chi dao, 
diêu hành hoàn thành nhim v11 thu NSNN näm 2022 &rcic giao. 

3. Ngành Thu, Hãi quan theo dôi chat chê tin d thu ngãn sách, nm 
chäc các nguôn thu; rà soát, phân tIch, dánh giá, dii báo nhUng yeu tO ãnh huâng 
tói nguOn thu ngân sách trên dja bàn, các khoãn giám thu do các yeu tO khách 
quan, lam rO nhUng khoãn thu cOn that thu, nguôn thu cOn tiêm näng, to chüc 
diêu hành thu ngãn sách dam báo tInh ben vng, co eâu nguOn thu hçp 1, dc 
biêt là các khoãn thu tir khu yuc san xuât kinh doanh, thu tr khu virc ngoài quôc 
doanh; chü trQng giãi pháp nuOi duong nguOn thu kêt hçp vi m& rng co s& 
thu. Tham milu, dê xuât UBND tinh phuong an chi dao,  diêu hành thu ngân sách 
kjp thai; xir 1 các vuàng mac ânh huông den quán 1, thu np NSNN, dam bào 
hoàn thành dat, \Tirçlt kê hoach thu ngân sách näm 2022. 

- Ngành Thug chü dng, phi hçipvâi các co quan, ban, ngành cO lien 
quan; UBND các huyn, thj xâ, thành phô; UBND eác xã, phithng, thj trân tp 
trung trien khai thirc hin Nghj djnh so 34/2022/ND-CP ngày 28/5/2022 cüa 
ChInh phü ye vic gia han  thai  han  np thue giá trj gia tang, thue thu nhp 
doanh nghip, thuê thu nhp cá nhãn yà tien thue dat trong näm 2022. Kjp thai 
tháo g& khó khàn, vithng mac, tao  diêu kin khuyen khIch các tO chüc, cá nhân 
thuc các thành phân kinh té phát huy hiu qua san xuât kinh doanh, kêt hqp väi 
cong tác tuyên truyên, ho tr kjp thai den ngithi np thuê các chInh sách thuê 
mói nhàm tao  sr dông thu.n cüa xâ hi, nâng cao tInh t1r giác cüa doanh nghip, 
ngrii dan trong vic thirc hin tot nghia vi thue v6i NSNN. 
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4. Nâng cao hiu lirc, hiu qua quãn 1 thu, chng thAt thu, chuyn giá, 
gian 1n thixcing mai,  trôn thuê; thanh tra, kiêm tra thuê; quyêt lit xà l nçi d9ng, 
giãm t 1 nçi d9ng thuê; tang cixing kim tra, giám sat kê khai thuê cüa ngithi 
np thuê dê sam có nhUng giãi pháp xir 1 khi phát hin dâu hiu bat thuing. 

II. Nhim vy chi ngân sách 

1. Sâ Tài chInh chü trI, phM hçp vâi các sâ, ngành, dGn vi và UBND các 
huyn, thj xâ, thành phô tham muu UBND tinh quán 1, diu hành tài chInh - 
ngân sách chü dng, linh hot, dam báo can dôi ngân sách dja phrnmg; chi ngãn 
sách barn sat dir toán, phü h9p vâi tInh hInh thirc tê và theo tiên d nguôn thu, 
dam bâo chi ngân sách chat chë, tiét kim, chap hành dung các chê d chInh 
sách quy djnh. 

2. Các s&, ban, ngành, cci quan, don vi trirc thuc UBND tinh, UBND các 
huyn, thj xä, thành phô thrc hin diêu hành, quán 1 chi NSNN theo dung chê 
d quy djnh, trong pham vi dr toán dtrçic giao dam bâo cht chê, tiêt kim, hiu 
qua; không trinh bô sung kinh phi ngoài dir toán tth trung hqp can thiêt, câ 
bach, nhim vi cap có thâm quyen giao; khân tnrng hoàn thành các thu t%lc, ho 
sd thanh toán, day nhanh tiên d chi ngân sách (kê cà chi các chê d, chinh 
sách), chi thirc hin các chuong trInh rn1ic tiêu, cac chuong trInh mvc  tiêu quôc 
gia, chi.rcing trInh phiichôi và phát triên kinh tê - xã hi, nhim vii dugc giao, 
dc bit là các nguôn von ngãn sách trung uong ho trq, không dê bj thu hôi. 

3. Nguii dirng dAu các s&, ngành, dja phuong, các Chü dAu tu, các Ban 
Quân 1 d%r an triên khai thirc hin nghiêrn các giâi pháp dã dé ra t.i Chi thj so 
02/CT-UBND ngày 22/3/2022 cUa Chc tjch UBND tinh ye vic day nhanh tiên 
d thçrc hin và giãi ngân ké hoch vOn dâu ti.x cong näm 2022; Chi thj so 
03/CT-UBND ngày 20/4/2022 cüa Chü tjch UBND tinh ye vic day nhanh tiên 
d thc hin và giái ngân von ODA và von vay i.ru däi nuac ngoài. Tp trung 
tháo gO khó khän, vuóngmäc trong giãi ngãn von dau tu công, tiên d thirc hin 
các dir an dâu tu vii quyêt tam cao nhât; diêu chuyên nguôn von các dir an chm 
tiên d theo quy djnh; tim kiêm, huy dng các nguOn hrc thrc hin nâng cap, si'ra 
ch&a co so ha tang tao diêu kiên thuân km cho hoat dOng h.ru thông hans hoa 
xuât nhp khau, thüc day phát triên san xuât kinh doanh, phát triên kinh tê - xã 
hi; day minh cong tác quyêt toán các hing milc, cOng trInh dir an hoàn thành. 

4. Các sâ, ban, ngành và dja phucing nâng cao trách nhim, trit d tit 
kim chi thu?ing xuyên, thirc hin sap xêp, cat giãm các nhim v11 chi chua thirc 
sir cAn thiêt, giárn m?nh  kinh phi to chac hi nghj, hi thâo, khánh tiêt, di nghiên 
ciru dé dành nguOn cho cong tác phông, chông dich,  khäc phiic h.0 qua thiên tai, 
h trçl phiic hôi và phát triên kinh tê - xa hi, triên khai thrc hin chInh sách ho 
trçl tiên thué nhà cho nguii lao dng trên dja bàn tinh Quàng Trj theo Kê hoach 
so 89/KH-UBND ngày 10/5/2022 cüa UBND tinh, dir phông cho các trithng hqp 
bat khâ kháng; quãn 1 chi dâu tu, xay drng co bàn, rnua sam, saa chüa ch.t 
chë, dung quy djnh; không bô sung các dé an, chuong trInh, kê hoach, nhim vi, 
ban hành các chInh sách mói hoc nâng djnh mirc lam tang chi ngãn sách khi 
chua xác djnh ducic nguôn dam báo. 
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5. UBND các huyn, thj xã. thành ph barn sat dr toán thu NSNN nàm 
2022 duçc cap có thâm quyên giao, chi dao  các phông, ban, UBND các xä, 
phix&ng, thj trân trén dja bàn phôi hcp chat chë vOi Chi ciic Thuê thrc hin các 
giái pháp quãn l thu ngân sách, phãn dâu hoàn thành dat, vucYt dir toán thu NSDP 
dê dam bão các nhim vi chi theo dr toán dã duçic HDND các cap phê chuãn. 
Chü dng sü dicing ngân sách dja phucmg và các nguôn tài chInh dja phuing dê 
thirc hin các chê d, chInh sách dã ban hành và darn bâo các chInh sách an sinh 
xâ hi; không dê phát sinh tInh trng chm, nçi ché dO,  chInh sách trên dja bàn. 
Trithng hçip thu ngân sách näm 2022 có biên dng so vói dir toán dtrçc giao; các 
huyn, thj xâ, thành phô phãi chU dng xây dirng phuong an diêu hành dê dam 
bào can dôi ngân sách dja phuang. 

Trên day là báo cáo tInh th?c hin dir toán thu NSNN trén dja bàn, chi 
NSDP 6 tháng dâu näm 2022 và nhim vi, giâi pháp 6 tháng cuôi nàm 2022, 
UBND tinh kInh báo cáo ti kS'  h9p thi'r 10, HDND tinh khóa VIIL/4/ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
Noi nh,mn: 
- Nhu trén; 
- Sc Tài chInh; 
- Cuc Thu tinh, 
- Cijc Hãi quan tinh 
-Li.ru: VT,TM./ 
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SACH 6 THANG DAU NAM 2022 
BND  ngày2tháng6  nám 2022 cüa UBND tinh) 

Don vi tInh: T dng 

TT 
Dr toán 
TW 2022 

Dir toán 
OP 2022 

Thirc 
hiên 

ngày 
30/6/2022 

So 
sánh 
(%) 

IXTH 
IDTDP 

Sosánh 
(%) 

UrH 
/DTT 

W 

Sosánh 
(%) 

UTH 
/cüng 

Ni dung 

A B 1 2 3 4 5 6 

TONG THU NGAN SACH 
TREN IMA BÀN 

3.430 4.150 2.839 68% 83% 107% 

I Thu ni dja 2.780 3.500 2.491 71% 90% 138% 

Trong do: - NSDP hithng 2.440 3.131 2.343 75% 96% 145% 

-NStinhhtthng 2.050 1.327 65% 167% 

I ThutrDNNNtrungng 196 200 113 56% 58% 112% 

2 ThuDNNNdjaphiicing 35 35 25 71% 71% 155% 

Thu tir khu VLIC Co VOfl daU tU 
ni.r0c ngoài 

40 42 34 80% 84% 110% 

4 Thungoaiqucdoanh 833 990 475 48% 57% 116% 

5 LphItnrcba 180 180 145 81% 81% 123% 

6 Thus si'r ding dt nông nghip 

7 Thug sr diing dt phi NN 5 6 1 22% 24% 41% 

8 Thuêthunpcánhân 100 110 137 124% 137% 138% 

9 Thubàovmôitnr?ing 491 545 186 34% 38% 83% 

10 Thu phi và 1 phi 65 70 42 60% 65% 97% 

11 Thutinsfrdngdt 650 1.130 1.028 91% 158% 165% 

12 
Thu tin thuê mt dAt, mt 
nuâc, mt bin 

25 28 129 460% 515% 360% 

13 
Thu tin cho thuê và ban nhà 
thuc sâ hthi nhà nuàc 

14 
Thu cAp quyn khai thác 
lthoang san, tài nguyen nuoc 

15 15 12 81% 81% 118% 

Thu tfr hoat dng x s kin 
thit 

40 40 8 21% 21% 38% 

16 Thukhácngânsách 90 95 144 152% 160% 248% 

17 
Thuhoa1qicongsân,qudAt 
cong Ich 

9 9 3 28% 28% 48% 

18 
Thu c tIrc vâ lçii nhun sau 
thue 

6 6 8 132% 132% 139% 

II ThutirhotdngXNK 650 650 313 48% 48% 37% 

HI Thu dOnggOp 35 513% 
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H LilA PHUNG 06 THANG DAU NAM 2022 
UBND ngàtháng6'nam 2022 cüa UBND tinh) 

/_ 

BAOC 
(Kern theo 

'S  

DGn vi tInh: T dng 

STT Ni dung Ditoán 
TW giao 

Drtoán 
OP giao 

Thyc 
hin dn 

ngày 
30/6/2022 

So sánh 
(%) 
UTH 

IDTOP 

So sánh 
(%) 
UTH 

/DTTW 

So sánh 
(%) 
UTH 

/cüng k)' 
A B . 1 2 3 4 5 6 

TONGCHINSDP 8.620,920 9.441,840 4.390 46% 51% 114% 

A CHI CAN oOi NSDP 6.785,001 7.485,025 3.055 41% 45% 117% 

I Chi du tir phát trin 1.238,910 1.722,210 581 34% 47% 163% 

II Chi thirông xuyên 5.412,447 5.395,470 2.473 46% 46% 109% 

Trong do: 

1 
Chigiáo d%ic - dào t?o  và dy 
nghê 

2.336,949 2.464,553 1.059 43% 45% 107% 

2 Chikhoah9cvàcôngngh 19,248 21,839 11 50% 57% 90% 

3 Chi sir nghip báo v môi truYng 0,000 75,934 38 50% 146% 

Chi trã nçlãi các khoãn do 
chInhquYen da phtro'ng vay 

0,000 6,649 1 17% 211% 

Chi bo sung qu di trü tài 
chInh 

1,000 1,000 

V Dir phông ngân sách 132,644 175,344 
Chi to ngdin thiyc hin chInh 
sách cãi cách tin 1uon 

0,000 184,352 

B CHI CAC CHU'1NG TRINH 
MUC TIEU, NHIEM VI.' 

1.835,919 1.835,919 308 17% 17% 65% 

Chi các chiro'ng trInh miic tiêu, 
nhiêm vy 

1.835,919 1.835,919 308 17% 17% 65% 

1 
B sung v6n du tir d thirc hin 
các CTMT, nhim vii 

1.740,020 1.740,020 239 14% 14% 58% 

1.1 Vnnzthcngoài 692,020 692,020 50 7% 7% 

1.2 Vántrongnzthc 1.048,000 1.048,000 189 18% 18% 46% 

2 
B sung vn sr nghip d thirc 
hincácchdOchmnhsáchtheo 
quy djnh vã mt s CTMT 

95,899 95,899 69 71% 71% 110% 

C 
CLII T11 NGUON BSCMT TiX NS 
TLNH CHO NS HUYN 0,000 120,896 121 100% 100% 

D CIII NQP TRA NGAN SACH 
CAP TREN 0,000 0,000 28 252% 

Ghi chz:  Trong tang chi NSDP quOn l bao gm chi chuye2n ngun XDCB ngOn sách tinh, huyên: 878,62 tj) &ng. 
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