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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện NSNN 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2022. 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

NSNN;  

Trên cơ sở điều hành NSNN, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình 

thực hiện ngân sách 5 tháng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán 

thu, chi NSNN năm 2022, cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN 5 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: 

I. THU NGÂN SÁCH:  

Tổng thu NSNN 5 tháng là 459 tỷ 829 triệu đồng; ước thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2022 là 876 tỷ 663 triệu đồng. Trong đó: 

1. Thu phát sinh trên địa bàn: thực hiện 5 tháng là 384 tỷ 453 triệu đồng, ước 

6 tháng thực hiện là 441 tỷ 993 triệu đồng, đạt 57% dự toán tỉnh giao, đạt 54% dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm; giảm 21% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

Chi tiết các khoản thu như sau: 

a) Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 5 tháng là 108 

tỷ 879 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng là 125 tỷ 019 triệu đồng, đạt 61% dự toán 

tỉnh giao, đạt 57% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm; tăng 

8% so với cùng kỳ năm 2021.  

b) Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 5 tháng là 108 tỷ 248 triệu đồng, ước 

thực hiện 6 tháng là 117 tỷ 248 triệu đồng, đạt 169% dự toán tỉnh và Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua đầu năm, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021. 

Nguồn thu này tăng cao so với kế hoạch đầu năm chủ yếu là thu từ một số dự án 

trên địa bàn làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ, đồng thời do giá đất điều chỉnh 

theo Quyết định 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

c) Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: thực hiện 5 tháng là 1 tỷ 335 triệu đồng, 

ước thực hiện 6 tháng là 2 tỷ 035 triệu đồng, đạt 51% dự toán tỉnh và Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021. 

d) Thuế bảo vệ môi trường: thực hiện 5 tháng là 5 tỷ 413 triệu đồng, ước 

thực hiện 6 tháng là 5 tỷ 713 triệu đồng, đạt 52% dự toán tỉnh, đạt 50% dự toán 
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Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 

2021.  

đ) Thu tiền cho thuê đất: thực hiện 5 tháng là 15 tỷ 626 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 16 tỷ 626 triệu đồng, đạt 104% dự toán tỉnh giao và đạt 64% dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 62% so với cùng kỳ 

năm 2021.  

e) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: thực hiện 5 tháng là 5 tỷ 219 triệu 

đồng, ước thực hiện 6 tháng là 5 tỷ 419 triệu đồng, đạt 118% dự toán tỉnh và Hội 

đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 2%  so với cùng kỳ năm 2021 

f) Thu tiền SDĐ đất: thực hiện 5 tháng là 42 tỷ 672 triệu đồng, ước thực hiện 

6 tháng là 62 tỷ 672 triệu đồng đạt 20% dự toán tỉnh và Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua đầu năm; giảm 71% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn thu chưa đạt 

kế hoạch giao do thành phố đang triển khai các trình tự, thủ tục bán đấu giá các 

thửa đất công, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thiện.  

g) Thu lệ phí trước bạ: thực hiện 5 tháng là 81 tỷ 211 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 90 tỷ 211 triệu đồng, đạt 69% dự toán tỉnh và đạt 64% dự toán Hội 

đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm; tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. 

Nguồn thu này đạt khá trong những tháng đầu năm là do thu lệ phí trước bạ từ các 

giao dịch chuyển nhượng QSDĐ một số dự án trên địa bàn tăng đột biến, ngoài ra 

do nhu cầu mua xe ô tô trên địa bàn tăng cao.   

h) Thu phí lệ phí: thực hiện 5 tháng là 8 tỷ 387 triệu đồng, ước thực hiện 6 

tháng là 9 tỷ 087 triệu đồng, đạt 74% dự toán tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua đầu năm; tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.  

i) Thu khác ngân sách: thực hiện 5 tháng là 7 tỷ 463 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 7 tỷ 963 triệu đồng, đạt 53% dự toán tỉnh và Hội đồng nhân dân 

thành phố thông qua đầu năm; giảm 32% so với cùng kỳ năm 2021.  

2. Thu trợ cấp bổ sung từ ngân sách tỉnh: thực hiện 5 tháng là 30 tỷ đồng, 

ước thực hiện 6 tháng là 45 tỷ đồng, đạt 50% chỉ tiêu tỉnh và Hội đồng nhân dân 

thành phố thông qua đầu năm; giảm 54% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn thu này 

giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là do năm 2022 thành phố được giao tự cân 

đối thu, chi. 

3. Thu chuyển nguồn: thực hiện 5 tháng là 45 tỷ 376 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 389 tỷ 670 triệu đồng. Trong đó: 

- Chuyển nguồn ngân sách thành phố 312 tỷ 659 triệu đồng (1). 

- Chuyển nguồn ngân sách xã phường là 77 tỷ 011 triệu đồng.   

II. CHI NGÂN SÁCH:   

                                           
1 Chuyển nguồn ngân sách thành phố 312 tỷ 659 triệu đồng, gồm: 1. Chuyển nguồn vốn XDCB là 56 tỷ 

494 triệu đồng; 2. Chuyển nguồn chi thường xuyên tại các đơn vị là 12 tỷ 526,2 triệu đồng; 3. Chuyển nguồn cải 

cách tiền lương gồm cả 70% tăng thu cân đối (không bao gồm thu SDĐ) là 195 tỷ 058 triệu đồng; 4. Chuyển nguồn 

tăng thu và tiết kiệm chi là 48 tỷ 580,3 triệu đồng. 
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Tổng chi NSNN 5 tháng là 240 tỷ 844 triệu đồng, ước thực hiện 6 tháng là 

301 tỷ 481 triệu đồng, đạt 37% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 35% dự toán Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: 

1. Chi đầu tư XDCB: thực hiện 5 tháng là 56 tỷ 200 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 77 tỷ 982 triệu đồng, đạt 25% chỉ tiêu tỉnh giao và dự toán Hội 

đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021 

(Bao gồm cả nguồn số dư tạm ứng và số được kéo dài thanh toán năm 2021 

chuyển sang). 

2. Chi thường xuyên: thực hiện 5 tháng là 184 tỷ 644 triệu đồng, ước thực 

hiện 6 tháng là 223 tỷ 499 triệu đồng, đạt 45% chỉ tiêu tỉnh và Hội đồng nhân dân 

thành phố thông qua đầu năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.  

B. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2022. 

I. VỀ THU NSNN. 

Dự toán thu NSNN năm 2022 được điều chỉnh trên cơ sở dự toán thu ngân 

sách đầu năm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm và dự báo số thu 6 tháng cuối năm;  

số thu kết dư, thu chuyển nguồn năm 2021, thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên, tăng 

thu so với dự toán đầu năm. Cụ thể: Tổng thu NSNN năm 2022 điều chỉnh là 1.376 

tỷ đồng (tăng thêm 465 tỷ 090 triệu đồng so với dự toán Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua đầu năm), bằng 151% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông 

qua đầu năm, bằng 163% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và bằng 83% so với thực 

hiện năm 2021. Bao gồm:  

1. Thu NSNN phát sinh trên địa bàn là 879 tỷ 416 triệu đồng (tăng 65 tỷ 976 

triệu đồng so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm), bằng 

108% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, bằng 119% dự 

toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 83% so với thực hiện năm 2021.  

Có 6/10 khoản điều chỉnh tăng thu (2) và 4/10 khoản điều chỉnh giảm thu 
(3) so với dự toán HĐND thành phố thông qua đầu năm. 

2. Thu chuyển nguồn năm 2021 là 389 tỷ 670 triệu đồng. Trong đó: 

- Chuyển nguồn ngân sách thành phố 312 tỷ 659 triệu đồng (4). 

- Chuyển nguồn ngân sách xã phường là 77 tỷ 011 triệu đồng.   

                                           
2 Có 6/10 khoản điều chỉnh tăng thu so với dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, gồm: 1. Thuế thu 

nhập cá nhân: 170 tỷ 500 triệu đồng, tăng 101 tỷ đồng; 2. Thuế SDĐ phi nông nghiệp: 4 tỷ 500 triệu đồng, tăng 500 

triệu đồng; 3. Thu cấp tiền khai thác khoáng sản: 7 tỷ 500 triệu đồng, tăng 2 tỷ 900 triệu đồng; 4. Thu lệ phí trước 

bạ: 153 tỷ 300 triệu đồng, tăng 12 tỷ 500 triệu đồng; 5. Thu phí lệ phí: 14 tỷ 200 triệu đồng, tăng 2 tỷ đồng; 6. Thu 

khác ngân sách: 15 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng. 

3 Có 4/10 khoản điều chỉnh giảm so với dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, gồm: 1. Thuế CTN 

ngoài quốc doanh: 209 tỷ 416 triệu đồng, giảm 10 tỷ 534 triệu đồng; 2. Thuế bảo vệ môi trường: 8 tỷ đồng, giảm 3 

tỷ 490 triệu đồng; 3. Tiền cho thuê đất: 22 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng; 4. Thu tiền sử dụng đất: 275 tỷ đồng, giảm 35 tỷ 

đồng 

4 Chuyển nguồn ngân sách thành phố 312 tỷ 659 triệu đồng, gồm: 1. Chuyển nguồn vốn XDCB là 56 tỷ 

494 triệu đồng; 2. Chuyển nguồn chi thường xuyên tại các đơn vị là 12 tỷ 526,2 triệu đồng; 3. Chuyển nguồn cải 

cách tiền lương gồm cả 70% tăng thu cân đối (không bao gồm thu SDĐ) là 195 tỷ 058 triệu đồng; 4. Chuyển nguồn 

tăng thu và tiết kiệm chi là 48 tỷ 580,3 triệu đồng. 
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3. Thu kết dư NSNN năm 2021 là 413 triệu đồng (đây là kết dư của ngân 

sách phường xã). 

4. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 106 tỷ 501 triệu đồng 

(tăng 15 tỷ 901 triệu đồng so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua 

đầu năm), bằng 118% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, 

bằng 103% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, bằng 39% so với thực hiện năm 2021.  

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ SỐ TĂNG (GIẢM) THU PHẦN NGÂN 

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP: 

Tổng thu được hưởng theo phân cấp dự toán điều chỉnh so với dự toán Hội 

đồng nhân dân giao đầu năm tăng 69 tỷ 034 triệu đồng (khối thành phố tăng thu: 

61 tỷ 534 triệu đồng; khối phường xã tăng thu 7 tỷ 500 triệu đồng). Cụ thể: 

1. Khối thành phố: 61 tỷ 534 triệu đồng. 

1.1 Nguồn thu dành nguồn chi đầu tư phát triển:           giảm 35 tỷ đồng.  

Phương án xử lý: Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển giao 

đầu năm:  35 tỷ đồng. 

1.2 Nguồn thu dành nguồn chi cân đối (không bao gồm thu SDĐ): tăng 96 tỷ 

534 triệu đồng. 

 Phương án xử lý: 

- Trích lập nguồn CCTL theo quy định:                    73 tỷ 459 triệu đồng. 

- Tăng chi thường xuyên: 23 tỷ 075 triệu đồng, chi tiết như sau: 

+ Chi hỗ trợ tiền tết Nguyên Đán cho CBCC-VC..:     4 tỷ 500 triệu đồng.  

+ Bố trí tăng chi dự phòng ngân sách:                                 778 triệu đồng. 

+ Tăng chi các nhiệm vụ phát sinh cho các đơn vị: 17 tỷ 797 triệu đồng (5).  

2. Khối phường xã: 7 tỷ 500 triệu đồng. 

2.1 Bố trí nguồn chi đầu tư phát triển: 0 đồng.  

2.2 Nguồn thu cân đối (không bao gồm thu SDĐ): tăng 7 tỷ 500 triệu đồng. 

Phương án xử lý: 

- Trích lập nguồn CCTL theo quy định:                        5 tỷ 250 triệu đồng. 

- Tăng chi đầu tư:                                                           1 tỷ 800 triệu đồng. 

- Tăng chi dự phòng ngân sách:                                            150 triệu đồng. 

- Tăng chi sự nghiệp kinh tế:                                                 300 triệu đồng. 

III. VỀ CHI NGÂN SÁCH. 

Dự toán chi NSNN năm 2022 được điều chỉnh căn cứ theo dự toán đầu năm 

và tăng chi từ các khoản thu chuyển nguồn, thu kết dư và thu bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách tỉnh, bổ sung nguồn chi CCTL từ tăng thu cân đối theo quy định, chi 

đảm bảo an sinh xã hội, mua BHXH cho các đối tượng …, và chi chuyển nguồn, 

                                           
5 Tăng chi các nhiệm vụ phát sinh cho các đơn vị 17 tỷ 797 triệu đồng, gồm: 1. bổ sung sự nghiệp kinh 

tế 6 tỷ 522 triệu đồng; 2. Sự nghiệp GD-ĐT 2 tỷ 290 triệu đồng; 3. Chi các nhiệm vụ phát sinh (nguồn không tự chủ) 

cho các đơn vị là 6 tỷ 574 triệu đồng; 4. Chi hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách phường - xã là 2 tỷ 411 triệu đồng. 
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chi thường xuyên một số khoản đã phát sinh 6 tháng đầu năm. Cụ thể: Tổng chi 

NSNN năm 2022 điều chỉnh là 1.321 tỷ đồng (tăng thêm 468 tỷ 148 triệu đồng 

đồng so với dự toán HĐND thành phố thông qua đầu năm), bằng 155% so với dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, bằng 167% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao và bằng 104% so với thực hiện năm 2021. Chi tiết một số khoản 

chi lớn như sau: 

1. Chi đầu tư XDCB 362 tỷ 781 triệu đồng (Tăng 53 tỷ 101 triệu đồng so với 

dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm (6)), bằng 117% dự toán 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, bằng 231% dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, bằng 120% so với thực hiện năm 2021. 

2. Chi thường xuyên 559 tỷ 613 triệu đồng (tăng thêm 57 tỷ 502 triệu đồng so 

với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm), bằng 111% dự 

toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, bằng 108% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, bằng 98% so với thực hiện năm 2021. Chi thường xuyên năm 2022 

được điều chỉnh tăng chi từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2021 (có phương án 

sử dụng kèm theo); kết dư ngân sách năm 2021; tăng thu cân đối (không bao gồm thu 

SDĐ) và trợ cấp có mục tiêu của tỉnh để chi tăng lương định kỳ, mua BHYT cho các 

đối tượng, chi đảm bảo an sinh xã hội, chi nhiệm vụ an ninh, quốc phòng…  

Có 8/10 khoản điều chỉnh tăng chi (7) và 2/10 khoản điều chỉnh giảm chi 
(8) so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm.. 

3. Chi chương trình mục tiêu (Kinh phí Trồng cây xanh, giai đoạn 2022-

2025 theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước): tăng so với dự toán đầu năm 231 triệu đồng. 

4. Nguồn chi dự phòng 27 tỷ 246 triệu đồng (tăng thêm 10 tỷ 146 triệu 

đồng), bằng 159% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố thông qua đầu năm, bằng 

                                           
6 Tăng chi đầu tư XDCB so với dự toán đầu năm 53 tỷ 101 triệu đồng, gồm: 1. Giảm nguồn vốn do 

giảm thu tiền sử dụng đất so với dự toán HDND thông qua đầu năm: 35 tỷ đồng; 2. Giảm 4 tỷ 500 triệu đồng bổ 

sung dự phòng chi ngân sách; 3. Tăng chi từ chuyển nguồn XDCB năm 2021: 25 tỷ 101 triệu đồng; 4. Tăng chi từ 

nguồn chi thường xuyên theo công văn số 12/HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND: 49 tỷ 700 triệu đồng; 5. Tăng chi 

từ nguồn chi thường xuyên (sự nghiệp MT) và từ nguồn trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách tỉnh điều chỉnh bổ sung 6 

tháng cuối năm 2022: 16 tỷ đồng; 6. Tăng chi ngân sách phường xã từ nguồn tăng thu cân đối so với dự toán đầu 

năm giao 1 tỷ 800 triệu đồng. 

7 Có 8/10 khoản điều chỉnh tăng chi so với dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, gồm: 1. Chi sự 

nghiệp Môi trường: 6 tỷ 600 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng; 2. Chi sự nghiệp Y tế: 33 tỷ 909 triệu đồng, tăng 2 tỷ 

167 triệu đồng; 3. Chi sự nghiệp VT-TT: 5 tỷ 650 triệu đồng, tăng 1 tỷ 433 triệu đồng; 4. Chi sự nghiệp Phát thanh-

Truyền hình: 1 tỷ 792 triệu đồng, tăng 208 triệu đồng. 5. Chi đảm bảo xã hội: 42 tỷ 782 triệu đồng, tăng 27 tỷ 247 

triệu đồng. Nguyên nhân chi đảm bảo xã hội tăng cao do bổ sung chi hỗ trợ cho các đối tượng chấm dứt HĐ lao 

động và tạm hoãn HĐ lao động của các doanh nghiệp từ nguồn CCTL của ngân sách thành phố; 6. Chi Quản lý hành 

chính: 81 tỷ 830 triệu đồng, tăng 7 tỷ 586 triệu đồng. Nguyên nhân tăng cao là bổ sung kinh phí tăng lương định kỳ, 

các hoạt động của các đơn vị; 7. Chi An ninh-Quốc phòng: 27 tỷ 254 triệu đồng, tăng 5 tỷ 466 triệu đồng. Nguyên 

nhân tăng cao là bổ sung kinh phí diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng khác phát sinh; 8.  Chi 

khác ngân sách: 5 tỷ 353 triệu đồng, tăng 2 tỷ 165 triệu đồng 

8 Có 2/10 khoản điều chỉnh giảm chi so với dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, gồm: 1. Chi sự 

nghiệp kinh tế: 103 tỷ 406 triệu đồng, giảm 14 tỷ 436 triệu đồng. Nguyên nhân do giảm chi sự nghiệp kinh tế khác 

để tăng chi đầu tư theo công văn 12/HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND thành phố, đồng thời bổ sung kinh phí các 

nhiệm vụ phát sinh khác; 2. Chi sự nghiệp GD-ĐT: 223 tỷ 560 triệu đồng, giảm 2 tỷ 311 triệu đồng. Nguyên nhân là 

do giảm kinh phí sửa chữa CSVC từ nguồn kinh phí sự nghiệp GD&ĐT bố trí trong dự toán đầu năm sang chi đầu 

tư theo công văn 12/HĐND ngày 14/3/2022 của HĐND thành phố đồng thời bổ sung kinh phí các nhiệm vụ phát 

sinh khác. 
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175% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Chi dự phòng bố trí tăng thêm theo tổng chi 

của ngân sách địa phương và chiếm 2% trên tổng chi NSNN.  

5. Nguồn chi chế độ lương mới còn lại là 96 tỷ 081 triệu đồng (đây là nguồn  

tăng thu cân đối trích lập nguồn CCTL theo quy định).  

6. Chi chuyển nguồn 302 tỷ 525 triệu đồng. Trong đó: 

- Chuyển nguồn ngân sách thành phố 225 tỷ 514 triệu đồng, gồm:  

+ Chuyển nguồn vốn XDCB là 56 tỷ 494 triệu đồng. 

+ Chuyển nguồn chi thường xuyên tại các đơn vị là 12 tỷ 526 triệu đồng. 

+ Chuyển nguồn cải cách tiền lương gồm cả 70% tăng thu cân đối năm 2021 

(không bao gồm thu SDĐ) là 156 tỷ 494 triệu đồng (giảm 38 tỷ 564 triệu đồng so 

với số chuyển nguồn CCTL năm 2021 chuyển sang (9)).  

+ Chuyển nguồn tăng thu và tiết kiệm chi: 0 đồng (Giảm 48 tỷ 581 triệu 

đồng so với số chuyển nguồn năm 2021 mang sang để bố trí cho các nhiệm vụ chi 

đã có phương án sử dụng được phê duyệt). 

- Chuyển nguồn ngân sách xã phường là 77 tỷ 011 triệu đồng.   

(Số liệu chi tiết dự toán điều chỉnh có các biểu kèm theo). 

III. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2022: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:                                      1.376 tỷ đồng 

Trong đó: Tổng thu NSNN được hưởng:           1.321 tỷ đồng, bao gồm: 

- Thu phát sinh trên địa bàn được hưởng:                824 tỷ 416 triệu đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                   106 tỷ 501 triệu đồng 

- Thu kết dư năm 2021:                      413 triệu đồng 

- Thu chuyển nguồn năm 2021:                  389 tỷ 670 triệu đồng 

2. Tổng chi ngân sách:                       1.321 tỷ đồng 

3. Tồn quỹ ngân sách:                                            0 đồng 

Như vậy dự toán điều chỉnh ngân sách thành phố năm 2022 cân đối thu, chi. 

(Số liệu chi tiết dự toán điều chỉnh có các biểu kèm theo). 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

1. Về thu NSNN:  

1.1 Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp 

hành pháp luật về NSNN. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật 

thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các 

khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Quản lý thu, chống thất thu, ngăn 

chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả..,  

                                           
9 Giảm nguồn CCTL năm 2021 chuyển sang 38 tỷ 564 triệu đồng, để chi: Tăng lương định kỳ, tăng phụ cấp 

thâm niên… cho con người, chi trợ cấp thôi việc là 8 tỷ 326 triệu đồng; Chi trợ cấp cho các đối tượng theo NQ 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động găp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 và Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi bổ sung NQ 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 (theo QĐ đã 

phê duyệt đến hết 15/5/2022) là 30 tỷ 238 triệu đồng. 
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phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. 

Phấn đấu trong năm số nợ thuế thấp hơn chỉ tiêu giao của tỉnh. 

1.2 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông tư số 

122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực 

hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Chương trình hành động của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính 

phủ cũng như các Kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình do thành phố ban hành. 

1.3 Các đơn vị, phòng - ban, Ủy ban nhân dân các phường – xã được giao 

nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đấu giá các lô đất công theo kế 

hoạch năm 2022 khẩn trương phối hợp hoàn thiện các trình tự thủ tục theo quy 

định để thực hiện đấu giá theo kế hoạch, tạo nguồn vốn chi đầu tư XDCB; tập 

trung thu các khoản thu được giao theo kế hoạch. 

1.4 Chi cục thuế Khu vực Đồng Xoài – Đồng Phú (Thường trực Ban Chỉ 

đạo chống thất thu ngân sách) đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp với các phường xã và đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chống thất 

thu và đôn đốc thu nộp NSNN. Tiếp tục rà soát xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ 

tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp 

NSNN theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc 

hội và Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính. Hoàn thiện 

bộ thuế SDĐ phi nông nghiệp bàn giao cho các phường, xã thực hiện. 

2. Về chi ngân sách: 

2.1 Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch. Căn cứ dự 

toán được giao, các đơn vị thực hiện chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị 

định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ. 

2.2 Thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ (Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tạo 

nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính. Giảm tần suất và thắt 

chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi 

tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm,... phấn đấu tiết kiệm so với dự 

toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt...). Thực hiện kịp thời các kết luận của cơ 

quan Thanh tra, Kiểm toán, các kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2.3 Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kính tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 theo Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính; 

Công điện số 310/CĐ-TTg ngày 10/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

1056/UBND-TH ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện phân 

bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát sử dụng NSNN. 
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Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 5 tháng, ước thực 

hiện 6 tháng và dự toán điều chỉnh thu, chi NSNN năm 2022; Ủy ban nhân dân 

thành phố báo cáo Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                        
-TT HĐND, UBND tỉnh; 

-Sở Tài chính; 

-TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

-CT, các PCT UBND thành phố;      

-Các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; 

-Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-Các đơn vị, phòng-ban thành phố; 

-UBND các phường-xã;  

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT.                 

                                CHỦ TỊCH 
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