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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về dự toán 
thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. UBND huyện 
Đại Lộc báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 
với các nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 
năm 2022 

1. Thu ngân sách nhà nước: 
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2022 là: 643.765 triệu đồng, đạt 79% dự toán tỉnh, 77% dự toán huyện 
giao. Trong đó: thu ngân sách địa phương: 617.669 triệu đồng. Bao gồm:

a) Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 171.618 triệu đồng, đạt 72% dự toán 
tỉnh, 67% dự toán huyện. Nếu loại trừ khoản thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thì 
kết quả thu đạt 64% dự toán giao.

Các khoản thu vượt dự toán như: thuế thu nhập cá nhân đạt 62% dự toán, 
nguyên nhân nguồn thu này vượt dự toán chủ yếu từ thu từ tiền lương, tiền công 
và thu từ chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm tăng mạnh và 
thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân; thu tiền thuê đất (tỉnh quản lý) 
đạt 3367% dự toán, nguyên nhân tăng nhiều là do Công ty Groz-Beckert nộp 
tiền thuê đất 1 lần với số tiền 29,246 tỷ đồng; thu phí và lệ phí (huyện quản lý) 
đạt 69% dự toán huyện giao; thu cấp quyền khai thác khoáng sản (huyện quản 
lý) đạt 259% dự toán, chủ yếu thu từ Công ty TNHH Khoáng sản Hùng Thắng, 
Công ty Quang Hiệp Thành, HTX Tiểu thủ CN 27-7, Công ty TNHH Thành 
Tâm; tiền thuê đất (huyện quản lý) đạt 64% dự toán, chủ yếu từ thu tiền thuê đất 
từ Công ty CP Đại Hưng, Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666, 
Công ty TNHH Vân Long; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 155% dự toán tỉnh 
giao và 84% dự toán huyện giao, do thu tiền đấu giá đất tại xã Đại Quang, Đại 
Đồng, Đại Chánh, Đại Minh.

Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với dự toán đó là DNNN Trung 
ương đạt 43% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài 
quốc doanh (tỉnh quản lý) đạt 48% dự toán; thu phí, lệ phí (tỉnh quản lý) đạt 
38% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 
(huyện quản lý) đạt 41% dự toán. Mặc dù nền kinh tế cả nước đã có dấu hiệu 
phục hồi, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp bị tác động bởi hậu quả của đại dịch 
Covid -19, dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giảm sút, sức tiêu 
dùng của người nộp thuế bị hạn chế, bên cạnh đó Chính phủ đã ban hành các 
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chính sách tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế như miễn, giảm thuế đã tác 
động đến số thu ngân sách.

Ước thực hiện tổng thu nội địa của 18 xã, thị trấn năm 6 tháng đầu năm 
2022 là 11.148 triệu đồng, đạt 67% so với dự toán giao. Trong đó, có 9/18 xã, 
thị trấn đạt so với dự toán như xã Đại Hưng 59%; Đại Nghĩa 56%; thị trấn Ái 
Nghĩa 90%; Đại Hiệp 71%; Đại Hòa 50%; Đại An 82%; Đại Cường 103%; Đại 
Minh 74%; Đại Chánh 66%. Có 9/18 xã thu chưa đạt so với dự toán giao như xã 
Đại Sơn 42%; Đại Lãnh 33%; Đại Hồng 43%; Đại Đồng 47%; Đại Quang 39%; 
Đại Phong 43%; Đại Thắng 39%; Đại Tân 39%; Đại Thạnh 34%. 

b) Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 333.324 triệu đồng, đạt 58% dự 
toán. Trong đó: thu cân đối thường xuyên: 198.908 triệu đồng; bổ sung mục tiêu: 
134.416 triệu đồng. 

c) Thu chuyển nguồn năm trước: 137.494 triệu đồng. Trong đó: ngân sách 
huyện chuyển: 106.073 triệu đồng, ngân sách xã: 31.421 triệu đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên: 1.329 triệu đồng.
2. Chi ngân sách huyện - xã: 
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng năm 2022 là: 

443.187 triệu đồng, bằng 58% dự toán tỉnh giao, 57% dự toán huyện giao. Trong 
đó, chi ngân sách huyện: 426.300 triệu đồng, chi ngân sách xã: 153.820 triệu 
đồng (chưa tính cấp trùng 136.941 triệu đồng). Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 87.415 triệu đồng, bằng 121% dự toán tỉnh giao, 
98%  dự toán huyện giao. Trong đó, ngân sách huyện: 60.517 triệu đồng, ngân 
sách xã: 26.898 triệu đồng (bao gồm bổ sung dự toán). 

- Chi thường xuyên: 354.443 triệu đồng, bằng 52% dự toán. Trong đó, 
ngân sách huyện: 228.842 triệu đồng, ngân sách xã: 125.601 triệu đồng

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.329 triệu đồng (xã hoàn trả ngân sách 
huyện các nhiệm vụ chi hết thời hạn giải ngân hoặc không còn nhu cầu sử dụng 
kinh phí).

Đối với việc bố trí nhiệm vụ chi trong năm, hầu hết các đơn vị, địa 
phương đều phẩn bổ dự toán đảm bảo theo quy định, lập quy chế chi tiêu nội bộ 
đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành. Công tác quản lý, 
điều hành chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng luật, 
bám sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo 
lương, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh; các chế độ chính sách 
được triển khai kịp thời.

Ngoài các khoản chi theo dự toán, 6 tháng đầu năm đã bổ sung một số 
nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như trả nợ xây dựng cơ bản, hỗ trợ kinh phí 
cho các xã thực hiện Chương trình MTQG XD NTM, giải quyết an sinh xã hội, 
hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại thiên tai ….

Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi 
ngân sách 6 tháng đầu năm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các 
đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách đúng theo chế độ quy định.
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II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước 6 
tháng đầu năm 2022

1. Về thu ngân sách nhà nước:
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND 

ngày 21/01/2022 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà 
nước năm 2022 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Trên cơ sở đó, các ban, ngành, 
đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của 
huyện về những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 
thực hiện kế hoạch năm 2022. Trong đó, có các giải pháp cụ thể phấn đấu tăng 
thu NSNN; tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu nợ đọng 
thuế, các khoản chậm nộp thuế. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 gần 
đây cơ bản được kiểm soát, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp dần phục hồi, có tăng trưởng. Nhờ vậy, kết quả thu NSNN trên địa bàn 
huyện 6 tháng đầu năm thực hiện đạt và vượt tiến độ thu. 

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất tuy đạt dự toán đề ra, nhưng chủ yếu 
là nguồn thu từ các dự án của một số xã (Đại Quang, Đại Chánh, Đại Đồng, Đại 
Minh); đối với dự án huyện đang triển khai tổ chức bán đấu giá các lô còn lại 
của dự án khu Đô thị Nam (T13 GĐ 2) tại thị trấn Ái Nghĩa trong thời gian đến; 
đối với các dự án khai thác từ các trụ sở có nhà trên đất (Trạm Bảo vệ thực vật, 
Trạm thú y, Trạm kiểm lâm (cũ); Trường bổ túc văn hóa), đang trình tỉnh hướng 
dẫn về các thủ tục.  

2. Về chi ngân sách huyện - xã:
Đối với việc bố trí nhiệm vụ chi trong năm, hầu hết các đơn vị, địa 

phương đều phẩn bổ dự toán đảm bảo theo quy định, lập quy chế chi tiêu nội bộ 
đúng theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ chính sách hiện hành. Công tác quản lý, 
điều hành chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng luật, bám 
sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo lương, đảm 
bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh; các chế độ chính sách được triển khai 
kịp thời.

Nhìn chung, kết quả thực hiện cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi 
ngân sách 6 tháng đầu năm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, các 
đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách đúng theo chế độ quy định.

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

1. Tăng cường công tác quản lý và thu NSNN
- Các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích 

cụ thể số thu từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế và các nguồn thu phát 
sinh, xác định rõ nguồn thu còn tiềm năng chưa huy động được, các lĩnh vực thu 
còn thất thu ..., để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý thu có hiệu quả, đảm bảo 
mọi nguồn thu phát sinh đều kịp thời huy động vào NSNN. 

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. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm các chính 
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sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua 
khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

- Các ngành, các địa phương thực hiện tốt các giải pháp khai thác nguồn 
thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản, kinh 
doanh bất động sản, hoạt động xăng dầu, vận tải, du lịch, hộ kinh doanh cá thể, 
quản lý tốt nguồn thu XDCB vãng lai và tăng cường quản lý nguồn thu từ lĩnh 
vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; Chi Cục thuế cần tập trung xử 
lý thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng 
chế nợ thuế.

 - Đẩy nhanh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, 
nhằm tạo nguồn cân đối vốn trong dự toán đã phân bổ; giải ngân cho một số 
công trình trọng điểm và dành phần vốn trả nợ XDCB. 

2. Tăng cường công tác quản lý chi NSNN
 Điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và bám sát dự toán được giao; 

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

Trường hợp cần điều chỉnh dự toán chi thường xuyên đã được giao dự toán 
đầu năm hoặc quyết định giao bổ sung trong năm, đề nghị các đơn vị, địa phương 
gửi cơ quan tài chính chậm nhất trước ngày 31/10/2022 để kiểm tra, trình UBND 
xem xét quyết định điều chỉnh đảm bảo thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho 
các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/11/2022 theo quy định; 
sau ngày 15/11/2022 sẽ không thực hiện điều chỉnh dự toán.

UBND các xã, thị trấn quản lý tập trung tại ngân sách số tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên, để tạo nguồn cải cách tiền lương theo số giao đầu năm, tuyệt 
đối không được xâm tiêu nguồn này.

Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 về việc ban hành Kế 
hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. UBND huyện yêu cầu 
các Chủ đầu tư tăng cường làm việc với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công 
nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư và đưa ra các biện pháp cụ thể để đẩy 
mạnh công tác giải ngân.

III. Báo cáo phân bổ nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm
1. Nguồn dự phòng ngân sách giao là: 9.439.000.000 đồng. 
2. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện đến 20/6/2022 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 với số tiền: 
6.996.869.000 đồng, cụ thể:

- Mua sắm trang vật tư y tế và trang thiết bị cho mô hình trạm y tế lưu 
động trong bối cảnh Covid-19: 2.745.247.000 đồng.
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- Kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại: 1.662.593.000 
đồng.

- Kinh phí thuê xe phòng chống dịch: 370.850.000 đồng.
- Kinh phí xây dựng, sửa chữa các khu thu dung điều trị: 2.127.912.000 

đồng.
- Kinh phí điện, nước, mạng viễn thông tại các khu thu dung, điều trị và 

một số kinh phí khác liên quan đến công tác phòng chống dịch: 90.267.000 
đồng. 

3. Nguồn dự phòng ngân sách còn lại là:  2.442.131.000 đồng.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

2022, UBND huyện Đại Lộc kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:
- TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ngành, đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao 
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