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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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu
năm 2022. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự
toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022, như sau:
I- Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2022
1. Về thu NSĐP
1.1. Tổng thu ngân sách NN: Ước thực hiện 6 tháng là 272.193/546.558 triệu
đồng, đạt 49,8% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2022, bằng
94,28% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:
- Thu ngân sách trên địa bàn: Ước thực hiện 6 tháng là 16.956/60.300 triệu
đồng, đạt 28,12% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 105,04%
so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:
+ Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý: 49/100
triệu đồng, đạt 49% dự toán HĐND huyện giao, bằng 96,08% so với cùng kỳ
năm 2021;

+ Thu thuế ngoài quốc doanh: ước thực hiện 6 tháng là 7.095/20.000 triệu
đồng, đạt 35,48% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 33,99%
so với cùng kỳ năm 2021;
+ Thu thuế thu nhập cá nhân: ước thực hiện 6 tháng là 614/2.000 triệu
đồng, đạt 30,7% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 50,62% so
với cùng kỳ năm 2021;
+ Lệ phí trước bạ: ước thực hiện 6 tháng là 2.275/5.500 triệu đồng, đạt
41,36% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 65,73% so với
cùng kỳ năm 2021;
+ Các khoản thu từ phí, lệ phí: Ước thực hiện 6 tháng là 1.214/1.900 triệu
đồng, đạt 63,89% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 48,96%
so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 6 tháng là 3.536/27.300 triệu đồng,
đạt 12,95% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tăng 16,43% so với
cùng kỳ năm 2021.
+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: Ước thực hiện 6 tháng là 323/1.300
triệu đồng, đạt 24,85% dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 84,78% so
với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu khác ngân sách: Ước thực hiện 6 tháng là 2.095/3.500 triệu đồng,
đạt 59,86% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 94,37% so với
cùng kỳ năm 2021.
+ Thu từ quỹ đất công ích: Ước thực hiện 6 tháng là 78 triệu đồng.
1.2. Thu ngân sách địa phương hưởng:
Ước thực hiện 6 tháng là 270.224/540.058 triệu đồng, đạt 50,04% dự toán
dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 94,09% so với cùng kỳ năm 2021.
(Theo biểu chi tiết số 02 kèm theo)
2. Về chi NSĐP
Tổng chi NSĐP ước thực hiện 6 tháng là 199.380/540.058 triệu đồng, đạt
36,92% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 0,48% so với cùng kỳ năm
trước, cụ thể như sau:
2.1. Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện 6 tháng là 21.734/62.963 triệu
đồng, đạt 34,52% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 79,63% so với cùng kỳ
năm 2021.
2.2. Chi thường xuyên: ước thực hiện 6 tháng là 176.243/438.372 triệu
đồng, đạt 40,2% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 3,17% so với cùng kỳ năm
2021.
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Trong đó:
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: ước thực hiện 6 tháng là
117.363/267.903 triệu đồng, đạt 43,81% so với Nghị quyết HĐND huyện giao,
tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: ước thực hiện 6 tháng là 1.010/2.800
triệu đồng, đạt 36,07% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 97,87% so với
cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: ước thực hiện 6 tháng là 936/2.890
triệu đồng, đạt 32,39% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 70,75% so với
cùng kỳ năm 2021.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện 6 tháng là 295/789 triệu đồng,
đạt 37,39% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 55,26% so với cùng kỳ
năm 2021.
- Chi hoạt động kinh tế: ước thực hiện 6 tháng là 5.403/49.291 triệu đồng,
đạt 10,96% dự toán HĐND huyện giao, bằng 73,33% so với cùng kỳ năm 2021;
- Chi quản lý hành chính ước thực hiện 6 tháng là 15.324/32.582 triệu đồng,
đạt 47,03% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, đạt 99,93% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi khác ngân sách giao 1.732 triệu đồng, thực hiện 126 triệu đồng, đạt
7,27%.
- Chi ngân sách xã 55.276 triệu đồng, thực hiện 21.016 triệu đồng, đạt
38,02% dự toán, tăng 3,67% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi bảo đảm xã hội ước thực hiện 6 tháng là 8.664/16.199 triệu đồng, đạt
53,48% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 84,81% so với cùng kỳ năm
2021.
- Chi cho quốc phòng - an ninh thực hiện 4.676/5.326 triệu đồng đạt 87,8%
dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021.
- Kinh phí sự nghiệp môi trường: Thực hiện 1.430/3.000 triệu đồng, đạt
47,67% kế hoạch HĐND huyện giao.
- Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: chưa thực hiện
- Chi dự phòng ngân sách: dự toán giao 9.229 triệu đồng, đã thực hiện 1.403
triệu đồng, đạt 15,2%.
- 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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Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện
Than Uyên kỳ họp thứ ba khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phân bổ dự toán
ngân sách địa phương năm 2022, UBND huyện đã giao dự toán cho các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn và triển khai thực hiện. UBND huyện đã ban hành
Công văn số 269/UBND-TCKH ngày 14/02/2022 về việc tổ chức thực hiện dự
toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,
trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện thu, chi ngân sách đạt được những kết
quả sau:
1. Những kết quả đạt được
Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động
mạnh đến hoạt động thương mại, dịch vụ đầu tư, du lịch, ảnh hưởng đến doanh
nghiệp và người tiêu dùng, đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội
nói chung và thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước nói riêng. Song với sự vào
cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, kết quả
thu ngân sách đến 30/6/2022 ước thực hiện 16.956/60.300 triệu đồng, đạt 28,12% kế
hoạch HĐND huyện giao. Một số khoản thu đạt và vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm
như thu phí, lệ phí (63,89%); thu khác ngân sách (59,86%).
Trên cơ sở tiến độ thu ngân sách thực tế, với các giải pháp điều hành
linh hoạt, hợp lý nên chi ngân sách địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ
theo dự toán đầu năm. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2022 thực hiện chi
199.380/540.058 triệu đồng, đạt 36,92% dự toán HĐND huyện giao. Công tác giải
ngân các nguồn vốn đầu tư được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện ngay tư
đầu năm (Chi đầu tư từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 16.320/20.804
triệu đồng, đạt 78,4%, Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 487/1.400 triệu đồng, đạt
34,8%)
Các cơ quan, đơn vị đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài khóa chặt chẽ,
triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi
đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các 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 hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường
xuyên, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản chi phí điện,
nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, xăng dầu, hội nghị, công tác phí...
từ ngân sách Nhà nước.
2. Những tồn tại hạn chế
- Bên cạnh kết quả đạt được, tính đến ngày 30/6/2022, một số khoản thu chiếm
tỷ trọng cao trong thu ngân sách huyện nhưng đạt số thu thấp so với kế hoạch đề ra
Cụ thể: thu thuế ngoài quốc doanh (35,48%); lệ phí trước bạ (41,36%); thuế thu nhập
cá nhân (30,7%); thu tiền sử dụng đất (12,95%).
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- Chủ tài khoản một số cơ quan, đơn vị, UBND xã chưa sâu sát đến công tác
quản lý thu, chi ngân sách. Một số kế toán trực tiếp tham mưu về lĩnh vực thu, chi
ngân sách chưa chủ động trong việc nắm bắt số liệu, chấp hành báo cáo tháng, quý,
còn phải đôn đốc nhắc nhở.
3. Nguyên nhân
- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của một
số doanh nghiệp giảm, các giao dịch mua bán đất đai có xu hướng chững lại. Nhiều
doanh nghiệp thiếu việc làm. Các hộ kinh doanh trong chợ không bán được hàng,
tạm thời ngừng kinh doanh. Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách của Chính phủ
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế như: Nghị định
số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng,
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; Nghị quyết số
43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%). Nghị
định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ gia hạn nôp thuế giá trị gia
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm
2022.
- Việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện: 6 tháng đầu năm
UBND huyện đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Quyết định đấu
giá và đã trình thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm đối với đất ở nông thôn là 12
thửa có tổng diện tích là 1.845,80 m2. Kế hoạch sẽ tổ chức bán đấu giá 12 thửa đất
ở nông thôn và 27 thửa đất ở đô thị trong quý III/2022 (trước tháng 10/2022). Do
đó trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện do đó chưa có số thu tiền sử dụng đất
qua đấu giá.
- Một số kế toán các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn chưa sắp xếp công
việc khoa học, chưa chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ.
3. Giải pháp thực hiện:
Trên cơ sở số thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm nhận định tình hình thu
ngân sách 6 tháng cuối năm là rất khó khăn để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu
ngân sách cần phải có sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền và các đơn vị
được giao thu ngân sách tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách
năm 2022, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong
bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND huyện đề ra các giải pháp thực hiện như
sau:
- Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt
đối với người nộp thuế là các nhà thầu ngoại tỉnh thi công các công trình thủy
điện, xây dựng trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với các người
nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Đôn đốc kịp thời các tổ chức, cá nhân
phát sinh các khoản thuế phải nộp kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.
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- Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên chủ động phối hợp với các
phòng, ban của huyện đảm bảo nắm bắt nguồn thu, không để lọt các khoản thu
phát sinh, chú trọng thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng
tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện
pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.
- Giám sát chặt chẽ công tác kê khai thuế, thực hiện kiểm tra tất cả hồ sơ
khai thuế của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế; tổ chức đôn đốc người nộp
thuế nộp ngay số tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất nợ
mới phát sinh.
- Tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ
chức, cá nhân nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không
đủ số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát các nguồn
thu còn dư, các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: các dự án thuê đất,
khai thác khoáng sản, xây dựng tư nhân. Đặc biệt, là kiểm soát chặt chẽ người nộp
thuế nợ thuế có hành vi bán tài sản, kiểm soát công tác phát hành sử dụng hóa đơn
không để xảy ra tình trạng mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trên địa bàn
quản lý.
- Chỉ đạo các đơn vị dự toán linh hoạt và quyết tâm cao hơn nữa để thực
hiện đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tạo sự chủ động phối hợp của
các cơ quan và các ngành liên quan: Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch,
Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển
Quỹ đất, Công an huyện, các Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Ngân hàng của tỉnh
và huyện trong công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế.
- Phát triển, mở rộng, nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách ổn định trên địa
bàn. Triển khai đầu tư và thu hút đầu tư thực hiện 2 chương trình trọng điểm phát
triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt
đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trong 6 tháng cuối
năm nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn từ các ngành dịch vụ, du lịch, chế biến
nông sản, thương mại - dịch vụ trong thời gian tới.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát
triển quỹ đất; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, các xã, thị trấn đẩy mạnh
việc quy hoạch đất đai, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục địch sử
dụng đất và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, phí, lệ
phí; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;... để kịp thời thu những khoản thu từ
nhà, đất và phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước.
- 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,
không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi
cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ; cắt giảm kinh phí tổ
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chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ,
đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công; 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, và các nhiệm vụ cấp bách khác trong 6 tháng
cuối năm.
- Kho bạc Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản chi
từ ngân sách Nhà nước, đảm bảo các khoản chi đều được kiểm soát chặt chẽ theo
đúng chế độ quy định nhưng vẫn thuận tiện cho các đơn vị, chủ đầu tư giải ngân
đúng tiến độ, thu hồi các khoản tạm ứng khi được bố trí kế hoạch vốn, thu thuế giá
trị gia tăng của các doanh nghiệp qua thanh toán các công trình.
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân
nguồn vốn đã bố trí để 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. Chú trọng, tăng
cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.
Trên đây là Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân
sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở Tài chính;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Phan Văn Ngọc
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