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TỜ TRÌNH
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

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII.

Căn cứ tiết a, khoản 3, Điều 52 – Luật NSNN số 83/2015/QH13; trên cơ 
sở rà soát lại các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, UBND huyện trình Kỳ 
họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII xem xét 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. UBND huyện đề xuất phương án sử dụng nguồn vượt thu 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. Trường hợp, số dự 
kiến vượt thu tiền sử dụng đất không đạt, sẽ cắt giảm phần bố trí cho nhiệm vụ 
chỉnh trang đô thị TTHC huyện theo mức tương ứng.

2. Phương án điều chỉnh một số nhiệm vụ chi trong dự toán NSNN 
năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh

2.1. Cắt giảm một số nhiệm vụ chi NSĐP năm 2022
a) Sự nghiệp giáo dục – đào tạo, cắt giảm 958 triệu đồng, của các nhiệm 

vụ:
- Hỗ trợ thi TN THPT; đưa học sinh dự thi trường PTDTNT tỉnh chưa 

thực hiện, số tiền 450 triệu đồng.



- Hỗ trợ sửa chữa phòng học tạm chưa sử dụng, số tiền 500 triệu đồng.
- Các nhiệm vụ SN đào tạo khác, số tiền 8 triệu đồng.
b) Sự nghiệp y tế, cắt giảm 290 triệu đồng, của nhiệm vụ chi SNYT khác 

chưa thực hiện.
c) Sự nghiệp VHTT-TDTT: Cắt giảm 187 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Chi bảo tồn bản sắc văn hoá chưa sử dụng hết, số tiền 142,5 triệu đồng.
- Tiết kiện chi các nhiệm vụ VHTT-TDTT khác: 44,5 triệu đồng.
d) Sự nghiệp PTTH: Cắt giảm 214 triệu đồng, do chưa có khối lượng để 

thanh toán chi phí đầu tư Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT năm 2022 theo 
NQ 28.

e) Đảm bảo xã hội: Cắt giảm 348 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Chi hỗ trợ nhà ở cho người CCCM (NS huyện đối ứng thực hiện chưa sử 

dụng hết) 73 triệu đồng.
- Chi sửa chữa Nghĩa trang Liệt sỹ huyện, chưa thực hiện 69 triệu đồng.
- Tiết kiện chi các nhiệm vụ ĐBXH khác: 206 triệu đồng.
f) Quản lý hành chính: Cắt giảm 2.460 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Mua sắm tài sản chưa sử dụng hết, số tiền 47 triệu đồng.
- Chưa thực hiện sửa chữa trụ sở UBMT TQVN huyện, số tiền 500 triệu 

đồng.
- Chưa thực hiện mua sắm hệ thống điều hành thông minh IOC, số tiền 

1.459 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi QLHC khác, số tiền 454 triệu đồng.
g) Sự nghiệp kinh tế: Cắt giảm 3.200 triệu đồng, của các nhiệm vụ:
- Bố trí thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư 102 triệu đồng.
- Đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG chưa thực hiện, số tiền 

1.000 triệu đồng.
- Thực hiện các đề án theo Nghị quyết HĐND các cấp, số tiền 673 triệu 

đồng.
- Chi từ nguồn BVMT chưa sử dụng hết, số tiền 410 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi các nhiệm vụ kinh tế khác 1.015 triệu đồng.
h) Cắt giảm chi SNMT chưa sử dụng hết, số tiền 182 triệu đồng.
i) Chi khác: Cắt giảm 278 triệu đồng, phần hỗ trợ các cơ quan ngành dọc 

chưa sử dụng hết.
1.3. Dự phòng ngân sách huyện: Dự toán năm 2022 bố trí 5.576 triệu 

đồng, đã bố trí chi phòng chống Covid năm 2022 và phòng chống dịch gia súc, 
gia cầm hết 2.599 triệu đồng, còn lại cắt giảm 2.977 triệu đồng.



Tổng cộng các khoản cắt giảm chi ngân sách năm 2022 là 11.094 triệu 
đồng (Mười một tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu đồng).

2.2. Phương án sử dụng nguồn cắt giảm chi ngân sách năm 2022
Thực hiện điều chuyển cho nhiệm vụ đầu tư các công trình nhân kỷ niệm 

20 năm Ngày tái lập huyện; đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia và 
thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các công trình khắc phục hậu quả do thiên 
tai gây ra trong năm 2021, cụ thể như 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 tiề 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.
Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên; CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, UBND.
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