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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 kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII)

Qua xem xét Báo cáo, tờ trình của UBND huyện về tình hình thực hiện thu 
– chi NSNN và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022; Ban Kinh tế - Xã 
hội HĐND huyện kính báo cáo HĐND huyện một số nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện thu – chi NSNN và đầu tư công 6 tháng đầu năm 
2022

1. Tình hình thực hiện thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022
a) Thu ngân sách 
Tổng NSNN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm là 65.401 triệu đồng, đạt 

148% so với dự toán được HĐND huyện giao. Trong đó: Thu từ các sắc thuế: 
27.791 triệu đồng, đạt 79% dự toán, Thu từ phí – lệ phí 1.446 triệu đồng, đạt 
47% dự toán. Thu từ đất, tài nguyên khoáng sản: 5.182 triệu đồng, đạt 123% dự 
toán, Thu khác 30.982 triệu đồng, đạt 1.684% dự toán.

Thu ngân sách địa phương (NSĐP) trong 6 tháng đầu năm là 557.460 triệu 
đồng. Phân theo nội dung thu: Thu nội địa là 61.612 triệu đồng, Thu bổ sung từ 
NS cấp trên là 206.605 triệu đồng, Thu chuyển nguồn là 289.243 triệu đồng./l,lk0    

b) Chi ngân sách 
Chi NSĐP trong 6 tháng đầu năm là 385.071 triệu đồng, đạt 76% dự toán 

được HĐND huyện thông qua, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 183.847 triệu 
đồng, Chi thường xuyên là 169.440 triệu đồng, chi bổ sung cho NS xã là 31.784 
triệu đồng

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành NSNN được UBND huyện chú 
trọng; thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 đạt kết quả tốt, huy động được một số 
nguồn lực đầu tư cho địa phương, đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo 
kế hoạch. 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 kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 6 tháng đầu 
năm 2022

a)  Về công tác quy hoạch, kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2022: một số 
quy hoạch, kế hoạch được giao từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành 
như: 

-  Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My và 
vùng phụ cận, giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030.

- Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã.
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- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030 
để tích hợp vào Quy hoạch phát triển KT-XH cấp tỉnh.

- Đề án thu gom, xử lý rác thải cho toàn huyện giai đoạn 2021-2025.
b) Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
Tổng vốn đầu tư XDCB đã được phân bổ đến thời điểm 25/6/2022 là 

302.168 triệu đồng. Trong đó: 
- Kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các dự án (gồm cả kế hoạch vốn năm 

2021 được phép kéo dài) là 228.720 triệu đồng, đạt 75,69% tổng kế hoạch vốn; 
Kế hoạch vốn năm 2021 bị hủy bỏ, chờ UBND tỉnh xem xét cho phép phân bổ lại 
là 44.000 triệu đồng, chiếm 14,56% tổng kế hoạch vốn; Kế hoạch vốn chưa có đủ 
thủ tục để giao chi tiết cho các dự án (chưa có mã số dự án) là 29.448 triệu đồng, 
chiếm 9,75% tổng kế hoạch vốn.

- Về giải ngân kế hoạch vốn: Tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giao chi tiết 
cho các dự án (gồm cả kế hoạch vốn năm 2021 được phép kéo dài) là 228.720 
triệu đồng; loại trừ số tạm ứng năm 2021 chuyển sang 121.727 triệu đồng, còn lại 
106.993 triệu đồng. Giải ngân đến hết 25/6/2022 là 179.230 triệu đồng, loại trừ 
số tạm ứng năm 2021 chuyển sang 121.727 triệu đồng, còn lại 57.502 triệu đồng, 
đạt tỷ lệ 54% kế hoạch vốn đã giao.

- Về nợ khối lượng XDCB hoàn thành: đến thời điểm báo cáo, tất cả các dự 
án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành đều được bố trí đủ vốn để thanh toán khối 
lượng hoàn thành và thực hiện tất toán tài khoản cấp phát vốn đầu tư.

Nhìn chung, Kế hoạch đầu tư công năm 2022 được triển khai theo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Nghị quyết của HĐND huyện; 
có sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành; đảm bảo không để phát sinh 
nợ XDCB vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương; công tác quyết 
toán dự án hoàn thành được chú trọng. 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 cho cơ quan chuyên môn có sự phối hợp đồng bộ trong khâu 
xây dựng kế hoạch, thủ tục hành chính…vẫn còn nhiều dự án tỷ lệ giải ngân thấp 
do công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt… cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý, 
vận hành sau đầu tư, công tác duy tu bảo dưỡng, bảo trì … 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.

II. Về nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2022 mà UBND huyện đã đặt ra.
III. Về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và danh 

mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2022
Qua nghiên cứu, xem xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 8 tháng 7 năm 

2022 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và danh mục dự án 
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chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2022. Ban Kinh tế - xã hội thống nhất với nội dung 
Tờ trình của UBND huyện cụ thể như sau :

1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022
1.1. Nguồn vốn đầu tư công năm 2022
Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của huyện Nam Trà My 

trình quyết nghị kỳ này là 148.904 triệu đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, chín 
trăm lẻ bốn triệu đồng), trong đó:

- Nguồn NSTW hỗ trợ 14.000 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 67.232 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách huyện 65.042 triệu đồng.
- Nguồn khác (bao gồm các khoản tài trợ và huy động nhân dân đóng góp)

2.360 triệu đồng.
1.2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022
- Bố trí để thực hiện các dự án TTKL, chuyển tiếp và thực hiện các Chương 

trình, dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh 68.630 triệu đồng.
- Bố trí cho các dự án khởi công mới 80.274 triệu đồng.
2. Bổ sung danh mục một số dự án chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 

2022
Thống nhất bổ sung các danh mục dự án, mục tiêu đầu tư cho kế hoạch năm 

2022 từ nguồn vốn: Vốn NSTW hỗ trợ dự án khẩn cấp, các Chương trình MTQG 
giai đoạn 2021-2025, ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn ngân sách huyện đối ứng.

( chi tiết các danh mục dự án khởi công mới 2022 có phụ lục kèm theo)
IV. Về dự thảo Nghị quyết 
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị 

quyết về tình hình thực hiện thu – chi NSNN và kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu 
năm 2022.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về 
tình hình tình hình thực hiện thu – chi NSNN và kế hoạch đầu tư công 6 tháng 
đầu năm 2022. Kính trình HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;

  - Các cơ quan, đơn vị;
  - TT HĐND các xã
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

 #ChuKyLanhDao
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