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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị quyết số
01/NQ-HĐND ngày 17/01/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tây khóa
VI, kỳ họp thứ 7 về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách năm 2022,
UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương
6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, như sau:
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
I. Thu ngân sách nhà nƣớc
1. Tổng thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 đạt
359.653 triệu đồng, bằng 139,6% so với UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao
và bằng 128,7 % so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:
- Thu trên địa bàn đạt 130.725 triệu đồng, bằng 168,5% so với UBND
tỉnh giao và HĐND huyện giao và bằng 170,8 % so với cùng kỳ năm 2021;
trong đó:
+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 121.913 triệu đồng, bằng
165,9 % dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao và bằng 178 % so với cùng
kỳ năm 2021.
+ Lệ phí trước bạ đạt 439 triệu đồng, bằng 36,6 % dự toán UBND tỉnh và
HĐND huyện giao và bằng 70,6 % so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thuế thu nhập cá nhân đạt 1.975 triệu đồng, bằng 290,4 % dự toán
UBND tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 225,5 % so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu phí, lệ phí đạt 410 triệu đồng, bằng 93,2 % dự toán UBND tỉnh và
HĐND huyện giao và bằng 105,6 % so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu tiền sử dụng đất đạt 88 triệu đồng, bằng 44% dự toán UBND tỉnh
và HĐND huyện giao và bằng 74,5 % so với cùng kỳ năm 2021.
+ Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 5.305 triệu đồng, bằng
5.894,9% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 97,2% so với cùng kỳ
năm 2021.
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+ Thu khác ngân sách đạt 595 triệu đồng, bằng 39,7 % dự toán UBND
tỉnh và HĐND huyện giao và bằng 101,1 % so với cùng kỳ năm 2021.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 177.243 triệu đồng.
+ Bổ sung cân đối: 102.705 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu: 74.539 triệu đồng.
+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên cấp trên: 0 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn: 114.144 triệu đồng.
2. Thu ngân sách địa phƣơng: 6 tháng đầu năm 2022 đạt 245.509 triệu
đồng, bằng 95,3% dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao và bằng
121,4% cùng kỳ năm 2021; trong đó:
- Thu cân đối phần NSĐP được hưởng theo phân cấp đạt 68.265 triệu
đồng, bằng 116,3% dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao và bằng
224,1 % cùng kỳ năm 2021.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt 177.243 triệu đồng, bằng 89,1%
so với dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao và bằng 103,2% cùng kỳ
năm 2021.
(Chi tiết tại phụ lục số 01)
3. Nhận xét, đánh giá:
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản
xuất, kinh doanh dịch vụ của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, làm ảnh
hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước 6
tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy
nhiên, vẫn còn một số khoản chưa đảm bảo tiến độ dự toán UBND tỉnh và HĐND
huyện giao như: Thu lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất và thu khác ngân sách.
II. Về chi ngân sách địa phƣơng
Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đạt 170.317 triệu
đồng, bằng 66,1% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao và bằng 101,8% so
với cùng kỳ năm 2021, trong đó:
1. Chi cân đối ngân sách địa phương: đạt 167.697 triệu đồng, bằng 66,1%
dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao và bằng 102,3% so với cùng kỳ
năm 2021, cụ thể như sau:
1.1. Chi đầu tư phát triển: Đạt 32.392 triệu đồng, bằng 245,1% so với dự
toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao và bằng 126,5% so với cùng kỳ năm
trước.
1.2. Chi thường xuyên: Đạt 135.304 triệu đồng, bằng 57,4% so với dự toán
UBND tỉnh giao, bằng 57,6% so với HĐND huyện giao và bằng 98,1% so với
cùng kỳ năm trước.
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1.3. Chi dự phòng ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm 2022 chưa thực hiện
chi dự phòng ngân sách huyện.
2. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu đạt 2.620
triệu đồng, bằng 70,4 % dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao, bằng
78,4 % so với cùng kỳ năm 2021.
(Chi tiết tại phụ lục số 02)
Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc tổ chức thực hiện dự toán thu,
chi ngân sách trên địa bàn huyện đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 01/NQ-CP
ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 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;
hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày
24/12/2021 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm
2022; Nghị quyết của HĐND huyện số 45/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2022
về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa
phương năm 2022; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND
huyện Sơn Tây về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi
ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2022
của UBND huyện về 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.
Phần thứ hai
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NĂM 2022
I. Dự kiến thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn:
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022: Ước đạt 143.633 triệu
đồng, bằng 185,1% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao, trong đó:
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 131.913 triệu đồng,
bằng 179,5 % dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
- Lệ phí trước bạ ước đạt 1.200 triệu đồng, bằng 100% dự toán UBND
tỉnh và HĐND huyện giao.
- Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 2.075 triệu đồng, bằng 305,1% dự toán
UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
- Thu phí, lệ phí ước đạt 440 triệu đồng, bằng 100% dự toán UBND tỉnh
và HĐND huyện giao.
- Thu tiền sử dụng đất ước đạt 200 triệu đồng, bằng 100% dự toán UBND
tỉnh và HĐND huyện giao.
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 6.305 triệu đồng, bằng
7.005,6 % dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
- Thu khác ngân sách ước đạt 1.500 triệu đồng, bằng 100% dự toán
UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
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2. Thu ngân sách địa phương: Ước đạt 351.951 triệu đồng, bằng 136,7%
dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao; trong đó:
- Thu cân đối phần NSĐP được hưởng theo phân cấp: Ước đạt 82.298
triệu đồng, bằng 140,2% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: Ước đạt 269.653 triệu đồng, bằng
135,6% so với dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
(Chi tiết tại phụ lục số 01)
II. Chi ngân sách địa phƣơng
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt 288.332 triệu đồng,
bằng 112% dự toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao, trong đó:
1. Chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 285.712 triệu đồng, bằng
112,6% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao.
- Chi đầu tư phát triển: Đạt 32.392 triệu đồng, bằng 245,1% dự toán
UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao.
- Chi thường xuyên: Ước đạt 250.320 triệu đồng, bằng 106,3% dự toán
UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao.
- Chi dự phòng ngân sách: Ước đạt 3.000 triệu đồng, bằng 59,4% so với dự
toán UBND tỉnh giao và HĐND huyện giao.
2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ ngân sách tỉnh bổ sung có
mục tiêu ước đạt 2.620 triệu đồng, bằng 100% dự toán UBND tỉnh giao và
HĐND huyện giao.
(Chi tiết tại phụ lục số 02)
III. Các giải pháp triển khai thực hiện
Để đạt được nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022, các cơ quan đơn vị
căn cứ chức năng nhiệm vụ giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả các Quyết định của UBND huyện: số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2022
về 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, số 28/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của
UBND huyện Sơn Tây về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
và chi ngân sách địa phương năm 2022; tăng cường công tác quản lý thu ngân
sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện1; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công2; trong đó, tập trung triển khai thực hiện những
nhiệm vụ sau:
theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 19/UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Sơn Tây về
việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày
01/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
2
theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 140/UBND
ngày 15/02/2022 của UBND huyện Sơn Tây về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 01/01/2022 của Chủ tịch UBND
1
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1. Về thu ngân sách:
a. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu ngân sách nhà nước, tổ
chức triển khai kịp thời các chính sách thuế của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân và doanh
nghiệp trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
b. Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây rà soát, nắm chắc đối tượng
nộp thuế, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, địa bàn
có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn,
giảm, giãn thời hạn nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,
kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời khoản thu khác vào ngân sách nhà
nước, rút ngắn thời gian đối với thủ tục hành chính thuế, đảm bảo công khai
minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế với NSNN.
c. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và
các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu và xử
lý nợ đọng, chống gian lận thương mại, nhằm quản lý và khai thác tốt nguồn thu
trong năm 2022.
d. Các Ban chỉ đạo thu nợ đọng thuế tại các địa phương tăng cường trách
nhiệm hơn nữa, đôn đốc việc thu nợ đọng, phân tích nguyên nhân, tình trạng nợ
đọng trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời.
đ. Các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã tiếp tục thực hiện đồng
bộ các giải pháp của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; trong đó, tập
trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ CNTT
vào tất cả các khâu, các bước trong quá trình quản lý.
2. Chi ngân sách
a. Về chi thường xuyên:
- Các đơn vị và UBND các xã thực hiện điều hành, quản lý chi ngân sách
nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo
chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các
nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách an sinh xã hội.
- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện công khai, minh bạch
việc sử dụng NSNN; khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thanh toán, đẩy
nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, các
chương trình mục tiêu.

tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 440/UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện về việc tăng cường công
tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 08/01/2021 của Chính phủ về 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
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- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 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. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự
toán được giao. Tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự
nghiệp công, chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền.
- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy
quản lý hoạt động, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, như: Chi đi công tác
trong nước; chi phí văn phòng phẩm; chi phí sử dụng điện; chi khánh tiết, hội
nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, dự
án; chấn chỉnh việc tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm và mời dự họp theo Công văn số
1257/UBND-NC ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; hạn chế việc tặng hoa
trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ của các cơ quan, đơn vị địa phương theo Công
văn số 4363/UBND-VX ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh; không tặng quà và tổ
chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm theo Nghị định số 111/2018/NĐ-CP
ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống,
ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg
ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ họp trong hoạt động
quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện
báo cáo, công khai đối với các khoản chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội,
động thổ, khởi công, khánh thành công trình… từ ngân sách nhà nước tại cơ quan,
đơn vị.
- Thực hiện nghiêm công tác công khai tài chính, ngân sách theo Thông tư
số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra giám sát ở các cơ quan đơn vị, nhất là cấp xã. Quản
lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; các ngành,
các địa phương cần thực hiện chi theo kế hoạch, chi đúng chế độ nhà nước quy
định, đồng thời chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng;
Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; kịp thời xử lý những sai phạm được
phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn
bản. Thực hiện nghiêm quy chế tự kiểm tra tài chính kế toán theo Quyết định số
67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành
“Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân
sách Nhà nước”.
b. Về chi đầu tư phát triển:
- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải
phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư,... đề xuất giải
pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; nỗ lực phấn đấu quyết
tâm cao nhất đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch
năm 2022.
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- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
và phát triển quỹ đất và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện
các dự án đầu tư công do đơn vị làm chủ đầu tư; tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây
chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn; các chủ đầu tư chậm trễ thực hiện
rà soát, điều chỉnh và báo cáo tiến độ giải ngân dự án sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục phê duyệt danh mục dự
án thuộc nguồn vốn chưa phân khai (nếu có), khẩn trương phê duyệt dự án để
triển khai thực hiện và kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc, phát sinh (nếu có).
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa
phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kính báo cáo Hội
đồng nhân dân huyện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa VI;
- Các phòng, ban ngành huyện;
- UBND các xã;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Trân

