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BÁO CÁO
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2022
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện
Than Uyên khoá XXI, kỳ họp thứ ba về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách
nhà nước huyện năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND
huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;
Thực hiện công văn số 282/UBND-TCKH ngày 09/3/2017 của UBND
huyện Than Uyên về việc giao nhiệm vụ công khai tình hình thực hiện dự toán
ngân sách.
Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương quý I năm
2022. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán
thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2022, như sau:
I- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2022
1. Về thu NSĐP
1.1. Thu ngân sách NN trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là
147.509/546.415 triệu đồng, đạt 27% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao
năm 2021, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:
- Thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện quý I là 7.627/60.300 triệu
đồng, đạt 12,65% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 82,02%
so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:
+ Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý: 27/100
triệu đồng, đạt 27% dự toán HĐND huyện giao, bằng 96,43% so với cùng kỳ
năm 2021;

+ Thu thuế ngoài quốc doanh: ước thực hiện quý I là 2.395/20.000 triệu
đồng, đạt 11,98% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 69,46%
so với cùng kỳ năm 2021;
+ Thu thuế thu nhập cá nhân: ước thực hiện quý I là 437/2.000 triệu đồng,
đạt 21,85% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 64,55% so với
cùng kỳ năm 2021;
+ Lệ phí trước bạ: ước thực hiện quý I là 1.139/5.500 triệu đồng, đạt
20,71% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 71,77% so với
cùng kỳ năm 2021;
+ Các khoản thu từ phí, lệ phí: Ước thực hiện quý I là 458/1.900 triệu
đồng, đạt 24,11% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 81,35%
so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện quý I là 2.156/27.300 triệu đồng, đạt
7,9% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 99,81% so với cùng
kỳ năm 2021. Khoản thu này từ việc thu tiền qua hoạt động đấu giá quyền sử
dụng đất và thu tiền sử dụng đất từ hoạt động hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Than Uyên.
+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Ước thực hiện quý I là 65/1.300 triệu
đồng, đạt 5% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 1.300% so với cùng
kỳ năm 2021.
+ Thu khác ngân sách: Ước thực hiện quý I là 962/3.500 triệu đồng, đạt
27,49% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 18,33% so với cùng
kỳ năm 2021. Thu khác ngân sách là khoản thu phạt, thu qua công tác thanh tra,
kiểm tra và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
+ Thu từ quỹ đất công ích: Ước thực hiện quý I là 53 triệu đồng. Đây là
khoản thu từ quỹ đất công ích dôi dư 5% của UBND các xã, thị trấn.
1.2. Thu ngân sách địa phương hưởng:
Ước thực hiện quý I là 146.546/539.915 triệu đồng, đạt 22,98% dự toán dự
toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 96,36% so với cùng kỳ năm 2021.
(Theo biểu chi tiết số 02 kèm theo)
2. Về chi NSĐP
Tổng chi NSĐP ước thực hiện quý I là 94.636/539.915 triệu đồng, đạt
17,53% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm
trước, cụ thể như sau:
2.1. Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện quý I là 11.394/62.963 triệu
đồng, đạt 18,10% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 215,8%% so với cùng kỳ
năm 2021.
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2.2. Chi thường xuyên: ước thực hiện quý I là 83.242/438.372 triệu đồng,
đạt 18,99% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: ước thực hiện quý I là
53.908/267.903 triệu đồng, đạt 20,12% so với Nghị quyết HĐND huyện giao,
bằng 98,56 % so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: ước thực hiện quý I là 309/2.800 triệu
đồng, đạt 11,04% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 55,28 % so với
cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: ước thực hiện quý I là 399/2.890
triệu đồng, đạt 13,81% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 83,82 % so với
cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện quý I là 3/789 triệu đồng, đạt
0,38% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.
- Chi hoạt động kinh tế: ước thực hiện quý I là 3.412/49.291 triệu đồng, đạt
6,92% dự toán HĐND huyện giao, tăng 279,19% so với cùng kỳ năm 2021;
- Chi quản lý hành chính ước thực hiện quý I là 7.857/32.582 triệu đồng, đạt
247,11% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi khác ngân sách giao 1.732 triệu đồng, chưa thực hiện. Chi khác ngân
sách là nguồn chi khen thưởng, hỗ trợ thực hiện công tác tôn giáo của huyện,
UBND các xã, thị trấn.
- Chi ngân sách xã 55.276 triệu đồng, thực hiện 10.206 triệu đồng, đạt
18,46% dự toán, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi bảo đảm xã hội ước thực hiện quý I là 4.354/16.199 triệu đồng, đạt
26,88% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 52,86% so với cùng kỳ năm
2021.
- Chi cho quốc phòng - an ninh thực hiện 2.794/5.326 triệu đồng đạt 52,5%
dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2021.
- Kinh phí sự nghiệp môi trường: đang hoàn thiện hồ sơ, chưa giải ngân.
- Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: chưa thực hiện
- Chi dự phòng ngân sách chưa thực hiện.
- Chi từ chuyển nguồn năm trước chuyển sang: chưa thực hiện
- Chi từ nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương: chưa thực hiện.
(Theo biểu chi tiết số 03 kèm theo)
II- ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH
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1. Những kết quả đạt được:
- Về thu ngân sách:
Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được UBND huyện quan
tâm chú trọng. UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai tổ chức thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngay từ đầu năm để các cơ quan, đơn vị,
UBND xã, thị trấn chủ độngthựchiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn
đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đồng
thời, tiếp tục rà soát, tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, tăng
cường quản lý thu, kết hợp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu nội địa,
chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động tham mưu, kiến nghị cơ chế chính
sách thuế phù hợp với thực tiễn để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp
tục duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu
bền vững cho ngân sách nhà nước.
Một số nội dung thu cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái như: thu tiền cho
thuê mặt đất, mặt nước; thu khác ngân sách.
- Về chi ngân sách:
+ Việc điều hành chi NSĐP được thực hiện theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt
để tiết kiệm. Làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện
đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hành triệt
để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên,
chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản như hội nghị, xăng
dầu, công tác phí, đoàn ra, đoàn vào…
+ Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư phát triển (XDCB) tập trung
được quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm. Tỷ lệ giải ngân quý
I/2022 tương đối cao so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 215,8%).
+ Các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc triển khai thực
hiện dự toán năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn
luật. Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo khớp đúng dự toán
được cấp có thẩm quyền giao; Chấp hành dự toán được giao, chi trả kịp thời, đầy đủ
các khoản chi cho con người nhất là chi trả các các chính sách chế độ và an sinh xã
hội; đảm bảo chỉ tiêu tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương.
2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Bên cạnh những kết quả đạt được, do tác động của tình hình dịch bệnh
Covid-19, ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ thu, chi ngân sách, giải ngân các nguồn
vốn quý 1 còn chậm so với kế hoạch (thu ngân sách trên địa bàn 12,65%, tổng chi
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ngân sách huyện 17,53%). Một số nội dung đạt tỷ lệ thấp như: thu từ khu vực kinh
tế ngoài quốc doanh (11,98%), thu tiền sử dụng đất (7,9).
3. Giải pháp thực hiện:
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2022, ngành thuế
và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn huyện phải tập trung
quyết liệt, tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả
một số giải pháp sau:
- Điều hành quyết liệt, quản lý thu, chi NSNN năm 2022 tích cực, chủ động,
chặt chẽ; đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, theo
dõi sát diễn biến tình hình để có giải pháp phù hợp phấn đấu hoàn thành dự toán
được giao.
- Tiếp tục tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc; cải
thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, tăng thêm
năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân
sách Nhà nước.
- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý, cưỡng chế, thu
hồi nợ thuế theo quy định, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh
nghiệp nợ thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu
khác vào NSNN;
- Thực hiện rà soát, khai thác các nguồn thu trên địa bàn và chống thất thu
ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài
nguyên khoáng sản...
- Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo
đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương;
giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm
trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; tập trung dành nguồn kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ đột xuất, phòng chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh
xã hội, góp phần trả nợ đầu tư XDCB và các nhiệm vụ cấp bách khác.
- Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân
nguồn vốn đã bố trí để thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, nguồn vốn thực
hiện các chương trình, dự án đã được phân bổ từ đầu năm. Tăng cường công tác
kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; thực hiện điều chuyển
vốn kịp thời cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh nhưng chưa được bố trí
đủ vốn. Chú trọng, tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn
vốn ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quyết toán dự
án hoàn thành.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính theo
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Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại gắn
với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Luật
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Trên đây là Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân
sách địa phương quý I năm 2022.
Nơi nhận:
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- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
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- Lưu: VT.

Phan Văn Ngọc
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