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BÁO CÁO  
Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân 

 sách 6 tháng cuối năm 2022 
 

  

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban kinh tế - ngân 

sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra, đánh giá kết quả, tiến độ việc thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 

2022. Trên cơ sở Báo cáo số 178/BC-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên về Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 

Kết quả giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Các Ban HĐND tỉnh; ý 

kiến của các thành viên tham dự phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách báo 

cáo kết quả như sau:  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với số liệu và đánh giá tình hình 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ 

yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm là: 6.500 tỷ đồng, 

đạt 59,77% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: 

         + Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn địa phương hưởng đạt 608 tỷ đồng, đạt 

27,68% dự toán giao.     

         + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Thực hiện 6 tháng 5.646 tỷ 421 triệu đồng 

đạt 65,06% dự toán. 

         +  Thu từ nguồn năm trước phân bổ năm nay: 201 tỷ 431 triệu đồng 

         + Thu ủng hộ, đóng góp: 44 tỷ 148 triệu đồng. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện 727 tỷ 

148 triệu đồng đạt 31,26%, trong đó: ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 

608 tỷ đồng, đạt 27,68% dự toán giao. 

+ Thu nội địa: Có 11/15 khoản thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán, trong đó 

có các khoản thu đạt cao như: thu khác ngân sách 100,67%, thu từ cấp quyền khai 

thác khoáng sản 96%, thu tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước 104,64%, thu từ thuế 
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thu nhập cá nhân đạt 91,4%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

đạt 85%. Có khoản thu tiền sử dụng đất đạt thấp 9,78%, trong đó cấp huyện đạt 

87,33%, cấp tỉnh chưa thực hiện. Có 6/10 huyện, thị xã thu đạt và vượt tiến độ dự 

toán tỉnh giao, các huyện còn lại cơ bản đều đạt trên 45% dự toán cả năm. 

+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước đạt 14 tỷ đồng đạt 140% dự toán cả 

năm, bằng 1.394% so với cùng kỳ năm 2021 

+ Thu ủng hộ đóng góp: 44 tỷ 148 triệu đồng, chủ yếu đến từ nguồn thu ngoài 

xã hội, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ các chương trình an sinh 

xã hội, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

  2. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 4.800 tỷ 

đồng đạt 44,04% dự toán. Trong quá trình thực hiện dự toán do có phát sinh về 

nguồn thu và một số nhiệm vụ chi đột xuất, UBND tỉnh đã chủ động trình Thường 

trực HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán, nguồn tăng thu so với dự toán cho các ngành, 

các cấp ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát sinh 221.103,8 triệu đồng, đảm bảo 

theo quy định. 

- Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện 4.178 tỷ 732 triệu 

đồng, đạt 43,65% (chi đầu tư phát triển đạt 31,84%, chi thường xuyên đạt 47,77%). 

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 4 tỷ 014 triệu đồng đạt 

53,52%. 

- Chi các chương trình mục tiêu thực hiện 621 tỷ 268 triệu đồng, đạt 

46,85%, bao gồm: Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

đạt 46,40%; Chi nguồn vốn hỗ trợ sự nghiệp thực hiện chế độ, chính sách theo 

quy định đạt 55,01%.   

3. Đánh giá công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

 Ban Kinh tế - ngân sách đồng thuận với nhận định đánh giá của UBND tỉnh 

về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu.  UBND 

tỉnh đã kịp thời triển khai các giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách đến các huyện, thị xã, thành phố; 

công tác thu ngân sách được ngành thuế và Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm chỉ 

đạo thực hiện; công tác quản lý, điều hành ngân sách đã bám sát dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực một số khoản thu 

tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là khoản thu từ tiền thuê mặt đất, mặt nước, tăng 

56,2%; tỉ lệ nợ thuế giảm so với năm 2021, bên cạnh đó thì còn có một số tồn tại, 

hạn chế, cụ thể là: thu từ đất chỉ đạt 9,78% HĐND tỉnh giao, tiến độ giải ngân còn 

thấp, còn tồn đọng chưa phê duyệt quyết toán 170 dự án hoàn thành. 

 II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM  

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với những tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân, các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân 
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sách trong 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh 

một số nội dung sau:  

 1. Quản lý điều hành ngân sách, dự toán thu chi, chủ động, linh hoạt, tiết kiệm 

có hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, giải ngân, 

thanh quyết toán vốn đầu tư công đã được giao trong dự toán; giải quyết vướng mắc 

trong thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chương trình dự án để phân 

bổ, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư còn lại; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, 

phân bổ, tổ chức thực hiện các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu, các chương 

trình MTQG đã được Chính phủ giao.  

 2. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phối hợp tốt hoạt động giữa các cấp, các 

ngành trong việc thực hiện thu ngân sách theo kế hoạch; rà soát, nắm chắc các nguồn 

thu, theo dõi sát tình hình thu nộp ngân sách nhà nước, tổ chức thu, nộp, đầy đủ,  

kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục 

đôn đốc thu hồi nợ Thuế, giảm hơn nữa số nợ thuế so với thời điểm 31/12/2021. 

 3. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đấu giá các khu đất 

đấu giá năm 2022 để đảm bảo đạt số thu từ đất năm 2022 được giao, đặc biệt là việc 

đấu giá quỹ đất hình thành từ dự án hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu 

công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m để có nguồn phân bổ vốn 

cho dự án này theo quyết định đầu tư của dự án; Có kế hoạch thu hồi vốn tạm ứng 

trước từ nguồn ngân sách địa phương chưa sử dụng năm 2021, 2022 (6 lần tạm ứng). 

            Ngoài các nội dung nêu trên, tại phiên họp thẩm tra của Ban KTNS có 4 nội 

dung đề nghị giải trình, làm rõ, đã được các Sở ngành, UBND tỉnh tiếp thu và giải 

trình, các thành viên của Ban KTNS đều đồng thuận thống nhất với các nội dung đã 

được giải trình, tiếp thu. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành 6 tháng cuối 

năm 2022. Ban kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

Nơi nhận: 

 - TT.HĐND tỉnh;  

  - UBND tỉnh; 

  - UBMTTQ VN tỉnh; 

  - Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

  - Các Ban HĐND tỉnh; 

  - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Phòng CT HĐND; 

  - Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

  

 

 

Lỳ Thị Phương Diện 
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