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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện thu - 
chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2022; phương án phân bổ dự toán NSNN 

và kế hoạch đầu tư năm 2023
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII)

Qua xem xét Báo cáo, tờ trình của UBND huyện về tình hình thực hiện thu - 
chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2022 ; phương án phân bổ dự toán NSNN và kế 
hoạch đầu tư công năm 2023; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính báo cáo 
HĐND huyện một số nội dung sau:

 I. Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 
2022

1. Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022
Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2022, ước đạt 95.400 triệu đồng, đạt 216% 

so với kế hoạch và đạt 147% so với mức thực hiện năm trước1. Tổng thu ngân sách 
địa phương (bao gồm NS cấp huyện và NS cấp xã) năm 2022, ước đạt 1.204.816 
triệu đồng, đạt 237% chỉ tiêu kế hoạch2. 

Thu ngân sách địa phương năm 2022 vượt nhiều so với số dự kiến huy động 
(vượt 137%) chủ yếu là do tác động của số bổ sung ngoài dự toán từ ngân sách tỉnh 
(tổng số bổ sung ngoài dự toán từ ngân sách tỉnh từ tháng 7/2022 đến thời điểm báo 
cáo là hơn 281 tỷ đồng) và số thu chuyển nguồn, thu kết dư từ niên độ ngân sách 
năm 2021 rất lớn (hơn 293 tỷ đồng)

Chi ngân sách cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội của 
huyện trong năm.Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt 1.073.852 triệu 
đồng, đạt 211% chỉ tiêu kế hoạch3. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2022 là 6.576 
triệu đồng (gồm DPNS cấp huyện: 5.576 triệu đồng, DPNS cấp xã: 1.000 triệu đồng). 
Đã bố trí sử dụng 2.599 triệu đồng cho phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả 
mưa lũ gây ra, phần còn lại 2.977 triệu đồng.

1 Chi tiết theo nội dung thu: Thu từ các sắc thuế: 49.114 triệu đồng,đạt 140%. Thu phí - lệ phí (kể cả trước bạ) : 3.200 
triệu đồng, đạt 104%.Thu về nhà, đất, khoáng sản: 8.946 triệu đồng, đạt 212%. Thu khác: 31.980 triệu đồng,đạt 
1738%. Thu huy động đóng góp: 2.130 triệu đồng.
2 Trong đó, Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 87.579 triệu đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Bổ sung 
cân đối: 344.828 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 475.790 triệu đồng; Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước:289.243 
triệu đồng; Thu kết dư ngân sách: 3.841 triệu đồng; Thu từ ngân sách cấp xã nộp trả: 3.535 triệu đồng.
3 Trong đó, Chi đầu tư XDCB: 468.391 triệu đồng, đạt 521% chỉ tiêu kế hoạch giao, Chi thường xuyên: 430.480 triệu 
đồng, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch, Chi từ nguồn dự phòng ngân sách 2.599 triệu đồng, Chi nộp trả ngân sách cấp trên 
61.765 triệu đồng. Chi bổ sung cho ngân sách xã: 107.082 triệu đồng, đạt 183% chỉ tiêu kế hoạch. 
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Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành ngân sách được UBND huyện chú 
trọng. Tích cực thu để phục vụ nhiệm vụ chi, chi ngân sách thực hiện chặt chẽ, tiết 
kiệm, đúng quy định về yêu cầu tiết kiệm ngân sách trong điều kiện các nguồn thu 
không đảm bảo.

2. Tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (bao gồm kế hoạch năm 2021 

kéo dài) đến thời điểm báo cáo là 503.161 triệu đồng4, đã phân bổ sử dụng 497.543 
triệu đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư công đến hết năm 2022 (kể cả nguồn vốn thuộc kế 
hoạch năm 2021 kéo dài) là 468.391 triệu đồng, đạt trên 90% tổng kế hoạch vốn 
được giao. Tuy nhiên, trong tổng số vốn đã giải ngân, dự kiến số tạm ứng chưa đủ 
điều kiện thanh toán vẫn khá lớn, khoảng trên 47 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến nguồn 
vốn đầu tư XDCB phải chuyển nguồn sang năm 2023 là rất cao, xấp xỉ 82 tỷ đồng.

Nợ phát sinh đến hết năm 2022: Ước tính tổng số nợ XDCB (bao gồm cả nợ 
KLHT các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) đến hết ngày 
31/12/2022 là 35.188 triệu đồng.

Nhu cầu vốn hoàn thành các dự án đã triển khai đến thời điểm báo cáo: Ước 
tính trên 941 tỷ đồng, trong đó thuộc trách nhiệm bố trí vốn của NSĐP là gần 95 tỷ 
đồng. Dự kiến năm 2023, bố trí 40,3 tỷ đồng, phần còn lại tiếp tục bố trí trong giai 
đoạn năm 2024 – 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công.

Công tác đầu tư XDCB đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn 
nhiều tồn tại, hạn chế như báo cáo UBND huyện đã nêu; Ban đề nghị UBND huyện 
phải có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ quyết 
toán; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án chậm trễ, đặc biệt là công tác 
quản lý, vận hành sau đầu tư, công tác duy tu bảo dưỡng, bảo trì phải tiếp tục được 
quan tâm chú trọng…

II. Điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN năm 2022 để 
thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và phương án sử dụng nguồn vượt thu sử 
dụng đất năm 2022 để thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Qua xem xét Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội 
HĐND huyện cơ bản thống nhất về điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán 
NSNN năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và Phương án sử dụng nguồn 
vượt thu sử dụng đất năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng nguồn vượt thu sử dụng đất năm 2022
Tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/12/2021, HĐND huyện giao dự 

toán thu tiền sử dụng đất năm 2022 là 1.000 triệu đồng. Ước tính số thu thực tế năm 
2022 là 2.936 triệu đồng. Như vậy vượt thu tiền sử dụng đất 1.936 triệu đồng. Ban 

4 Còn lại 5.589 triệu đồng chưa phân bổ do chưa phê duyệt dự án (Bệnh viện đa khoa huyện Nam Trà My và Làm dữ 
liệu số về văn hóa, cảnh báo thiên tai thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi theo Nghị 
quyết 88)
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kinh tế - xã hội thống nhất phương án sử dụng nguồn vượt thu tiền sử dụng năm 
2022 nói trên, như sau: 

+  Bố trí cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất theo quy 
định (tối thiểu 10%), số tiền 200 triệu đồng, để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, bổ sung, 
chính lý bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho các 
hộ gia đình, cá nhân trong năm 2023.

+  Phần còn lại 1.736 triệu đồng, đề nghị bố trí cho nhiệm vụ chỉnh trang đô 
thị TTHC huyện theo Công văn số 1105/UBND-KTHT ngày 17/11/2022 của UBND 
huyện.

Do hiện nay đã vào cuối năm 2022, nguồn vượt thu tiền sử dụng đất nói trên 
sẽ chuyển nguồn sang năm 2023 để phân bổ thực hiện. 

2. Phương án điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán
Thống nhất cắt giảm chi ngân sách năm 2022 là 11.094 triệu đồng (Mười một 

tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu đồng) để thực hiện các nhiệm vụ sau :
+ Chi đầu tư xây dựng các dự án nhân kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện và 

các hoạt động trong Lễ hội sâm Ngọc Linh Quốc gia năm 2023, số tiền 5.000 triệu 
đồng; 

+ Chi đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia, số tiền 3.000 triệu đồng;
+ Chi thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án khắc phục hậu quả do thiên 

tai gây ra trong năm 2021, số tiền 3.094 triệu đồng.
III. Về phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 2023
Qua xem xét Tờ Trình và báo cáo của UBND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện cơ bản thống nhất phương án phân bổ dự toán thu – chi NSNN năm 
2023 của UBND huyện. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành ngân sách, Ban đề 
nghị UBND huyện, các ngành, địa phương cần quan tâm một số nội dung sau:

- Nỗ lực tìm giải pháp để thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đánh giá 
đúng về nguồn thu để đề ra chỉ tiêu sát với thực tế. Tích cực huy động tối đa các 
nguồn lực, rà soát các nguồn thu có tiềm năng để khai thác.  Thu hồi nợ thuế, xử lý 
kiên quyết các trường hợp nợ thuế, trốn thuế, chống thất thu ngân sách. Đảm bảo thu 
đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Xúc tiến nhanh việc khai thác 
quỹ đất tại trung tâm hành chính huyện và các khu vực có vị trí thuận lợi để huy 
động nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân 
sinh.

- Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục phát triển 
kinh tế tạo cơ sở quan trọng để nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường khai thác nguồn 
thu ngân sách từ đất, các loại phí, lệ phí. Các xã tích cực khai thác nguồn thu, nhất 
là các nguồn thu xã hưởng 100% để địa phương có kinh phí đáp ứng nhiệm vụ chi 
trong năm.

- Thực hiện các giải pháp điều hành chi ngân sách chặt chẽ, phù hợp với khả 
năng thu ngân sách của huyện. Chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định, 
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chấp hành tốt Luật Ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí. Đẩy mạnh các 
biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên 
kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng ngân sách ở các địa phương, đơn vị, vì 
đây là lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những 
hạn chế, thiếu sót.

-  Quản lý tốt nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trên cơ sở danh mục các 
công trình đã được phê duyệt, cần làm tốt khâu thẩm định các dự án đầu tư, thực 
hiện đúng quy định về lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu, thanh toán, quyết toán 
khối lượng công trình đảm bảo sát đúng với thực tế.

III. Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và danh mục các dự án ưu tiên 
đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023-2025

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 phải tập trung vào việc thực hiện các mục 
tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu 
theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra, trong đó đặc biệt ưu tiên cho việc 
khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng công cộng để ổn định đời sống nhân dân, 
khôi phục sản xuất.

Qua nghiên cứu Tờ trình và báo cáo của UBND huyện ; Ban Kinh tế - Xã hội 
HĐND huyện cơ bản thống nhất các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn KH đầu tư 
công năm 2023; Nguồn vốn đầu tư công năm 2023; Phân bổ kế hoạch đầu tư công 
năm 2023 ; Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 
2023-2025 và một số giải pháp điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2023. Bên cạnh 
đó, Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện cần quan tâm một số nội dung :

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho sát với thực tế và nhu cầu 
vốn của từng dự án, theo dõi chặt chẽ về tiến độ thực hiện và công tác giải ngân. 

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
thanh tra để nắm bắt kịp thời việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ 
chức thực hiện các dự án đầu tư, cần khắc phục việc chọn nhà thầu, chỉ định thầu 
phải đảm bảo chứng minh hồ sơ năng lực về tài chính, không để phát sinh thêm khối 
lượng hợp đồng.

- Thường xuyên theo dõi, quản lý công tác đấu thầu qua mạng theo quy định, 
đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh trạnh, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, 
góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. 

IV. Về dự thảo Nghị quyết 
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết 

dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản năm 2023. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình 
hình thực hiện thu - chi NSNN và đầu tư xây dựng năm 2022 ; phương án phân bổ 
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dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Kính trình HĐND huyện khóa 
XII, kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- các Ban HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
         TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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