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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025; là năm tập trung triển khai các 

Nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. 

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh sau Tết Nguyên đán; tác động của cuộc xung 

đột Nga - Ukraine làm giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên liệu, hàng hóa 

cơ bản tăng; dịch bệnh, thời tiết diễn biến khó lường... đã ảnh hưởng không nhỏ 

đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Tuy vậy, dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng 

của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng 

thuận của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh đã đạt kết quả tích cực; 

trong đó, việc điều hành và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 

tháng đầu năm 2022 đạt được kết quả như sau: 

I. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022: 

(Chi tiết tại các Phụ lục số 01 và 02 kèm theo) 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 (gồm thu 

nội địa và thu xuất, nhập khẩu) đạt 10.918 tỷ đồng, bằng 76% dự toán Trung 

ương giao, 67% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 36,5% so với cùng 

kỳ năm 2021; trong đó:  

1.1. Thu ngân sách nội địa: 

6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.873 tỷ đồng, bằng 81% so với dự toán Trung 

ương giao, 63% dự toán tỉnh giao và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2021; cụ 

thể:  

- Tiền sử dụng đất đạt 1.612 tỷ đồng, bằng 111% dự toán Trung ương 

giao, 90% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2021 

(trong đó phần ngân sách tỉnh được hưởng 400/505 tỷ đồng, bằng 79,4% dự toán 

HĐND tỉnh giao). 

- Thu xổ số kiến thiết đạt 6 tỷ đồng, bằng 52,9% dự toán Trung ương và 

tỉnh giao, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2021. 
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- Thuế, phí và thu khác ngân sách đạt 3.255 tỷ đồng, bằng 72% dự toán 

Trung ương giao, 54% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 12,7% so với cùng kỳ 

năm 2021. Ngoại trừ khoản thu từ doanh nghiệp trong nước1, thu phí, lệ phí2 và 

thu thuế bảo vệ môi trường3, các chỉ tiêu thu còn lại đã đạt và vượt tiến độ so với 

dự toán tỉnh giao (trên 50% số giao thu); trong đó, một số khoản thu có số thu 

lớn, đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022 như: Thu từ doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài4, thuế thu nhập cá nhân5, cấp quyền khai thác 

khoáng sản6. 

* Đối với khối huyện, xã: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, 13/13 đơn vị đã hoàn thành trên 50% dự 

toán tỉnh giao cả năm, trong đó có 5/13 địa phương hoàn thành và vượt dự toán 

thu tỉnh giao cả năm, gồm các huyện: Thạch Hà 145%, Vũ Quang 141%, Hương 

Sơn 126%, Nghi Xuân 107%, Hương Khê 100%; một số địa phương đạt tỷ lệ 

cao, dự kiến sớm hoàn thành dự toán năm như: Thị xã Kỳ Anh 93%, huyện Lộc 

Hà 86%. 

- Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, 13/13 đơn vị đã hoàn thành trên 50% dự 

toán thu thuế, phí cả năm; trong đó 3/13 đơn vị đã vượt dự toán giao, gồm các 

huyện: Vũ Quang 141%, Kỳ Anh 110%, Nghi Xuân 102%; một số địa phương 

đạt tỷ lệ cao gồm các huyện: Hương Sơn 89%, Thạch Hà 88%, Lộc Hà 87%. 

Nếu chỉ xét riêng số thu thuế, phí khối huyện, xã hưởng, hiện nay đã có 2 

địa phương vượt dự toán tỉnh giao (gồm: Huyện Vũ Quang 123% và huyện Kỳ 

Anh 103%); các địa phương còn lại đều đạt trên 63% dự toán tỉnh giao. 

1.2. Thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB hàng nhập khẩu: 

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6.045 tỷ đồng, bằng 72% dự toán 

Trung ương và tỉnh giao, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 5.079 tỷ đồng, bằng 42% dự toán; 

trong đó: Thu bổ sung cân đối đạt 3.852 tỷ đồng, bằng 50% dự toán; bổ sung có 

mục tiêu đạt 1.227 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán; đã kịp thời đảm bảo nguồn 

kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán đầu năm. 

1.4. Thu vay: 

Số nhận nợ từ các nhà tài trợ7 đến ngày 30/6/2022 là 112 tỷ đồng, trong 

đó tỉnh vay lại 23 tỷ đồng. Tuy vậy, đến nay các chủ đầu tư mới thực hiện ghi 

thu, ghi chi ngân sách 259 triệu đồng nên trên hệ thống Tabmis mới ghi nhận thu 

vay ngân sách địa phương là 259 triệu đồng. 

                                                 
1 Đạt 577/1.326 tỷ đồng, bằng 43,5% dự toán tỉnh giao. 
2 Đạt 75/155 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán tỉnh giao. 
3 Đạt 365/932 tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán tỉnh giao. 
4 Đạt 933/667 tỷ đồng, vượt 39,9% dự toán tỉnh giao. 
5 Đạt 327/290 tỷ đồng, vượt 12,8% dự toán tỉnh giao. 
6 Đạt 57/36 tỷ đồng, vượt 56,3% dự toán tỉnh giao. 
7 Theo báo cáo của các chủ đầu tư. 
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2. Về chi ngân sách: 

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 8.290 tỷ đồng, bằng 40,7% 

dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được các 

nhiệm vụ bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng về phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Một số nội dung chi cụ thể 

như sau: 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 

Chi đầu tư phát triển (không bao gồm các dự án do bộ, ngành Trung ương 

quản lý trên địa bàn) đạt 3.766 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán giao (bao gồm kế 

hoạch vốn năm trước chuyển sang, thu hồi vốn ứng trước); sau khi loại trừ số thu 

hồi dư tạm ứng các năm trước (1.311 tỷ đồng) thì chi đầu tư phát triển ngân sách 

địa phương đạt 2.455 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán tỉnh giao. 

2.2. Các nhiệm vụ chi thường xuyên: 

Tổng chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.233 tỷ đồng, bằng 37% 

dự toán. Các nhiệm vụ chi thường xuyên cơ bản đáp ứng đủ nguồn kinh phí cho 

các hoạt động hành chính, sự nghiệp các cấp, các ngành; các chế độ an sinh xã 

hội; tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, các nhiệm vụ phòng chống dịch; đảm 

bảo an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi trên các lĩnh vực theo dự toán đầu 

năm; một số lĩnh vực chi như sau: 

- Chi các hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 

đạt 977 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao; đã đảm bảo các nhiệm 

vụ theo dự toán, các nhiệm vụ đột xuất như: Hội nghị, sơ tổng kết, khen thưởng, 

lễ kỷ niệm, hỗ trợ các ban, hội, mua sắm, sửa chữa tài sản thiết bị làm việc và 

thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác. 

- Chi quốc phòng, an ninh đạt 179 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán HĐND 

tỉnh giao; trong 6 tháng đầu năm đã phát sinh nhiều nhiệm vụ an ninh trật tự, tôn 

giáo, giữ vững biên giới chủ quyền và nhất là đảm bảo lễ kỷ niệm 65 năm ngày 

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, tổ chức hội thi điều lệnh, hội thao và các nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do lực lượng quân đội, công an triển khai 

thực hiện. 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 1.676 tỷ đồng, bằng 

39,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ thực hiện đạt thấp chủ yếu do một số 

nhiệm vụ cần được các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phân bổ; 

một số nhiệm vụ phát sinh vào cuối năm; một số đề án, chính sách chưa được 

triển khai kịp thời. 

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình đạt 402 tỷ đồng, bằng 35% dự 

toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong lĩnh vực này, nguồn vốn Tăng cường 

cơ sở vật chất bệnh viện cấp tỉnh, cấp huyện và trạm y tế xã chưa phân bổ cụ thể 

nên tỷ lệ thực hiện còn thấp. 

- Chi đảm bảo xã hội đạt 289 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao; kịp thời đảm bảo kinh phí hỗ trợ, đóng Bảo hiểm y tế cho các đối 

tượng, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội, bảo trợ xã hội. 
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- Chi sự nghiệp kinh tế đạt 456 tỷ đồng, bằng 22,1% dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao; chi sự nghiệp kinh tế chưa đạt dự toán giao cơ bản là do một 

số nhiệm vụ (các đề án, cơ chế chính sách của tỉnh) chưa được triển khai kịp 

thời, một số sự nghiệp mang tính chất đầu tư được bố trí trong dự toán nhưng 

khi hạch toán vào chi đầu tư phát triển nên ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân so với dự 

toán được giao; một số nhiệm vụ được thực hiện trên cơ sở tiến độ thu và nguồn 

tiết kiệm chi để đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện. 

- Đối với các lĩnh vực chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; sự nghiệp 

khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác cơ bản thực hiện theo dự toán. 

2.3. Đối với các cơ chế chính sách của tỉnh: 

Về kinh phí thực hiện năm 2022, UBND tỉnh đã giao các sở, ban, ngành và 

địa phương kịp thời triển khai thực hiện hệ thống các cơ chế chính sách của tỉnh 

về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các sở, ngành, đơn vị, UBND tỉnh thực 

hiện phân bổ cụ thể các đề án, chính sách đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối 

ngân sách để triển khai thực hiện; trong 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện phân 

bổ kinh phí cho các cơ chế chính sách của tỉnh với kinh phí đạt khoảng 548 tỷ 

đồng, bằng 59% dự toán (bao gồm 260 tỷ đồng hỗ trợ cho các đô thị theo các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kiến 

thiết thị chính, môi trường, văn hóa, phát triển đô thị). 

Một số chính sách được triển khai ngay đầu năm như: Hỗ trợ phát triển 03 

đô thị; hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có 

hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng; chế độ, chính sách và 

các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; tuy vậy, một số chính sách 

chưa triển khai kịp thời do đang trong quá trình rà soát, xây dựng phương án sửa 

đổi, bổ sung, tích hợp, trình ban hành tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 

trong năm 2022 theo chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo và dạy nghề; y tế; văn 

hóa, thể thao, du lịch; khoa học công nghệ; kinh tế. 

Đối với chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn 

với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực 

xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới: UBND tỉnh đã phê 

duyệt kế hoạch thực hiện các chính sách8 năm 2022, trong đó phân bổ chi tiết 

cho các đơn vị, địa phương; hiện nay, các đối tượng hỗ trợ đang trong quá trình 

tổ chức thực hiện, sau đó mới tiến hành nghiệm thu, phê duyệt hỗ trợ và giải 

ngân nguồn kinh phí. 

Đối với cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, kênh 

mương nội đồng và phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng: Trên cơ sở 

kế hoạch tỉnh giao, các địa phương đã chủ động tích cực triển khai thực hiện; 

                                                 
8 Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới 

theo Nghị  quyết  số  51/2021/NQ-HĐND  ngày  16/12/2021 của HĐND tỉnh: 110 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ tạo 

nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị  quyết số  44/2021/NQ-HĐND  

ngày  16/12/2021 của HĐND tỉnh: 157 tỷ đồng. 
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đến ngày 30/6/2022, toàn tỉnh đã hoàn thành 45,31 km đường giao thông; 9,79 

km rãnh thoát nước; 4,62 km kênh mương nội đồng; 23,29 km nâng cấp phục 

hồi mặt đường bê tông xi măng. 

2.4. Chi trả nợ vay đến hạn: 

Chi trả nợ gốc và lãi đến nay tỉnh chưa phát sinh các khoản chi trả nợ gốc, 

lãi đến hạn. 

2.5. Bố trí và sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước: 

Tổng chi dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 40 tỷ đồng, bằng 

12% dự toán (trong đó: Dự phòng ngân sách tỉnh là 21 tỷ đồng, bằng 10% dự 

toán; dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã 19 tỷ đồng, bằng 15% dự toán); chủ 

yếu xử lý các nhiệm vụ đột xuất như: Hỗ trợ các nhiệm vụ phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 (cơ bản là hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ); 

phòng chống khắc phục dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất khác. 

3. Tình hình dư nợ của tỉnh: 

Dư nợ đầu năm là 440 tỷ đồng; số phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 

(theo báo cáo của các chủ đầu tư) là 23 tỷ đồng; dư nợ đến nay là 463 tỷ đồng; đảm 

bảo mức dư nợ vay tối đa của tỉnh (mức dư nợ tối đa năm 2022 là 1.088 tỷ đồng). 

4. Quỹ dự trữ tài chính địa phương: 

Đã được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà 

nước, số dư quỹ dự trữ của địa phương hiện nay là 285 tỷ đồng. 

II. Đánh giá chung về điều hành, thực hiện dự toán và một số khó khăn: 

1. Về thu ngân sách: 

- Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt và vượt tiến độ tỉnh giao; 

tuy vậy, trong cơ cấu nguồn thu có phát sinh nhiều khoản thu lớn, đột biến so 

với cùng kỳ như: Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (500 tỷ đồng)9; 

Thuế thu nhập cá nhân (113 tỷ đồng)10; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (28 

tỷ đồng)11; Thu tiền sử dụng đất (315 tỷ đồng)12; Thu xuất nhập khẩu13. 

                                                 
9 Thu thuế nhà thầu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (216 tỷ đồng); Thuế GTGT và TNDN của 

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (84 tỷ đồng GTGT, 200 tỷ đồng TNDN). 
10 Thuế TNCN tăng do sự biến động không ngừng của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản 

trong những tháng đầu năm 2022 dẫn đến tiền thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS của cá nhân tăng cao đột biến 

(113 tỷ đồng). 
11 Tiền cấp quyền 1 lần mỏ đất, cát tại huyện Vũ Quang và mỏ đá tại huyện Kỳ Anh (28 tỷ đồng). 
12 Thu tiền sử dụng đất một lần của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Hà Mỹ Hưng tại Dự án Dự 

án Khu Shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn tại xã Thạch Đài (Thạch Hà) và phường Thạch Linh (TP Hà 

Tĩnh) - 315 tỷ đồng; ngoài ra, có khoản thu tiền sử dụng đất thu được từ hồ sơ quy hoạch đấu giá thực hiện hoàn 

thành cuối năm năm 2021. 
13 Trong 6 tháng đầu năm 2022,các doanh nghiệp (chủ yếu là Công ty Formosa Hà Tĩnh) tăng cường xuất 

khẩu mặt hàng dăm gỗm, thép, phôi thép, hắc ín, dầu nhẹ … và nhập khẩu mặt hàng than, quặng, dầu, nước tăng 

lực redbull,…. 
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- Xét về số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp, tổng thu ngân sách 

địa phương 6 tháng đầu năm 2022 đã vượt tiến độ tỉnh giao14; tuy vậy, số thu 

thuế phí ngân sách tỉnh hưởng chưa tăng trưởng theo tỷ lệ bình quân chung toàn 

tỉnh (chỉ mới đạt 2.320/4.588 tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán giao). 

Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh giao, đảm bảo cân đối 

thực hiện các nhiệm vụ trong dự toán (đặc biệt là ngân sách tỉnh) và dành thêm 

nguồn kinh phí để thực hiện phòng chống dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh và 

các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác của địa phương thì nhiệm vụ thu ngân 

sách còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022 vẫn còn áp lực. 

2. Về chi ngân sách: 

- Quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, 

trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo tiến độ, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, 

đáp ứng đủ nguồn kinh phí cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp các cấp, các 

ngành; các chế độ an sinh xã hội, chính sách phát triển; thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống dịch Covid-19, khôi phục sản xuất, đảm bảo an ninh quốc phòng; bố trí kịp 

thời nguồn vốn cho đầu tư phát triển; kịp thời đáp ứng nguồn thực hiện các nhiệm 

vụ đột xuất cấp bách thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách; rà 

soát, sắp xếp để cắt giảm tối đa hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi 

chưa thật sự cần thiết; ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp. 

- Chi thường xuyên một số lĩnh vực chưa đạt tiến độ dự toán như: Giáo 

dục, đào tạo và dạy nghề; y tế, dân số và gia đình; kinh tế; văn hóa, thể thao, du 

lịch. Nguyên nhân cơ bản là do một số nội dung, nhiệm vụ chưa đảm bảo điều 

kiện để phân bổ ngay đầu năm và phụ thuộc vào nguồn tiết kiệm chi thực có để 

triển khai thực hiện; một số đề án, chính sách thuộc lĩnh vực đang trong quá 

trình rà soát, xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung, tích hợp theo chủ trương của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình ban hành tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong 

năm 2022; một số cơ chế chính sách còn chậm trong khâu rà soát, tổng hợp đề 

xuất phân bổ; một số chính sách cần có thời gian thực hiện, thường được hoàn 

thành, nghiệm thu, phê duyệt, hỗ trợ và giải ngân vào thời điểm cuối năm (như: 

chính sách nông nghiệp, nông thôn;…).  

- Việc cân đối ngân sách để bố trí nguồn vốn đối ứng thực hiện các dự án 

ODA, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn do nhu 

cầu vốn của các dự án khá lớn, nhất là các dự án dự kiến kết thúc trong năm 

2022; mặt khác, hiện nay ngân sách tỉnh đang áp lực trong việc cân đối, bố trí 

nguồn vốn thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh. 

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022: 

                                                 
14 Tổng thu ngân sách các cấp địa phương đạt 4.598 tỷ đồng, bằng 64% dự toán tỉnh giao, trong đó: thu tiền 

sử dụng đất đạt 1.601 tỷ đồng, bằng 89% dự toán giao; thu xổ số kiến thiết đạt 6 tỷ đồng, bằng 53% dự toán 

giao; thu thuế, phí, thu khác đạt 2.991 tỷ đồng, bằng 55% dự toán giao. 
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1. Mục tiêu: 

Trong điều kiện nguồn thu thực tế còn hạn hẹp, cần tập trung lãnh đạo, tổ 

chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, quản lý nguồn thu theo phân cấp, đảm 

bảo tiến độ; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, 

đảm bảo cân đối ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán, góp phần 

thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp: 

2.1. Về thu ngân sách:  

Nhiệm vụ thu ngân sách còn lại 6 tháng cuối năm 2022 còn lớn, số thu 

ngân sách còn phải thu 5.322 tỷ đồng (bằng 33% dự toán tỉnh giao); trong đó, 

thu ngân sách nội địa 2.927 tỷ đồng, bằng 37% dự toán (tiền sử dụng đất còn 

phải thu 188 tỷ đồng, bằng 10% dự toán; xổ số kiến thiết còn phải thu 5 tỷ đồng, 

bằng 47% dự toán; thuế, phí còn phải thu 2.734 tỷ đồng, bằng 46% dự toán). Để 

phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, đòi hỏi cả hệ 

thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục quyết tâm, nỗ 

lực lớn, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trong điều 

kiện phòng chống dịch Covid-19; các cấp, các ngành và địa phương phải tập 

trung, tăng cường phối hợp, triển khai có hiệu quả một số giải pháp sau: 

- Thực hiện tốt công tác phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thu của 

từng sắc thuế, từng địa bàn, từng đối tượng để có giải pháp chỉ đạo thu kịp thời, 

sát đúng thực tế. 

- Tăng cường kiểm tra, quản lý đối tượng nộp thuế, giám sát chặt chẽ kê 

khai thuế theo quy định; triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp thu hồi 

nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp 

luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, không để thất 

thoát ngân sách.  

- Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu vượt chỉ tiêu 

giao, đặc biệt là các chỉ tiêu có tỷ trọng ngân sách tỉnh hưởng lớn, như: thu quốc 

doanh, thu ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường… để đảm bảo nguồn thực 

hiện các nhiệm vụ chi được bố trí trong dự toán. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính để tối giản hóa các quy trình, thủ tục, tạo 

thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

- Tập trung tiến độ thẩm định giá đất, tháo gỡ các vướng mắc liên quan để 

thu hút, đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có quy mô 

lớn quyết định đến tăng trưởng kinh tế nhằm huy động nguồn thu kịp thời vào 

ngân sách nhà nước. 

- Theo dõi sát quá trình xử lý của Trung ương đối với khoản thu của Công 

ty Formosa Hà Tĩnh để đảm bảo cơ cấu giao thu theo dự toán đầu năm. 

2.2. Về chi ngân sách: 

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi trong dự toán năm 

2022, các chính sách an sinh xã hội, các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã 
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hội của tỉnh; các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung thực hiện tốt một 

số giải pháp sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo trong phạm 

vi dự toán giao, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; chủ động điều hành ngân sách 

phù hợp với tiến độ thu ngân sách; ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025; đáp ứng đủ nguồn kinh phí 

cho các hoạt động hành chính, sự nghiệp các cấp, các ngành; các chế độ an sinh 

xã hội, chính sách phát triển; chủ động các nhiệm vụ nhằm phòng chống dịch 

Covid-19, thiên tai, mưa lũ; đảm bảo an ninh quốc phòng và an toàn cân đối 

ngân sách địa phương trong năm đầu kỳ ổn định ngân sách 2022-2025. 

- Kịp thời, đảm bảo đủ nguồn để giải ngân các dự án đầu tư; ưu tiên bổ 

sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; dành nguồn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính 

sách đã ban hành, nhất là các chế độ chính sách an sinh xã hội năm 2022, đảm 

bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, không để phát sinh tình trạng 

chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên các lĩnh vực quản lý.  

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các cơ chế 

chính sách của tỉnh đã được bố trí kinh phí trong dự toán; tập trung vào các cơ 

chế chính sách thực hiện còn chậm trên các lĩnh vực (như: giáo dục đào tạo và 

dạy nghề; y tế; khoa học công nghệ; kinh tế; đảm bảo xã hội; nông nghiệp, nông 

thôn). Kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn trong quy trình thực 

hiện và giải ngân nguồn kinh phí, nhất là các cơ chế chính sách được lồng ghép 

các nguồn vốn ngân sách hỗ trợ, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn khác trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm tối đa hoặc lùi thời gian 

thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết; tiết kiệm triệt để các khoản 

chi ngân sách, huy động, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách khác để thực hiện 

các cơ chế chính sách của tỉnh và các đề án, chính sách dự kiến ban hành trong 

năm 2022; đồng thời, thực hiện nguyên tắc giải ngân theo khối lượng và tiến độ 

thu thực tế; các cấp ngân sách huyện, xã phải chủ động bố trí kinh phí (phần 

ngân sách cấp mình phải đảm bảo) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, 

chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, đôn 

đốc giải ngân nguồn vốn đầu tư; tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rút 

ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư công; kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc một số dự án trọng điểm, 

có quy mô lớn quyết định đến tăng trưởng kinh tế và tác động thu ngân sách; có 

giải pháp điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án chậm tiến độ. 

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế; 

vừa đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ của các cấp, các ngành, vừa tạo điều 

kiện cho các địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách, có điều kiện thực hiện các 
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nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai 

đoạn 2021-2025. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán 

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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