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Mục tiêu, nhiệm vụ NSNN năm 2022

Một là, Thực hiện chủ trương cơ cấu lại
ngân sách nhà nước, đảm bảo quản lý nợ
công chặt chẽ, an toàn, bền vững, tăng tỷ
trọng chi đầu tư phát triển;

Hai là, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự
nghiệp công;

Ba là, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân
sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu
quả các nguồn tài chính nhà nước;

Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự,
an toàn xã hội.



I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Đơn vị: tỷ đồng

TỔNG THU 
NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC: 6.410

THU NỘI 
ĐỊA: 6.095

THU PHÍ, LỆ 
PHÍ: 2.995

THU SỬ 
DỤNG 

ĐẤT:3.100

THU XUẤT 
NHẬP 

KHẨU: 315



I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị: tỷ đồng

TỔNG THU NGÂN 
SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG: 
14.624,976

THU TẠI CẤP 
TỈNH: 7.127,736

THU TẠI HUYỆN: 
7.497,24



II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG 

CHI NGÂN 

SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG: 

12.996,201

Đơn vị: tỷ đồng

CHI TỪ 
NGUỒN BỔ 
SUNG MỤC 
TIÊU NGÂN 

SÁCH TRUNG 
ƯƠNG: 

1.581,905

CHI CÂN 
ĐỐI NGÂN 
SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG: 
13.043,071

TỔNG 
CHI 

NGÂN 
SÁCH: 

14.624,976



II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH  ĐỊA  PHƯƠNG

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tổng chi 
cân đối

ngân sách
địa phương: 
13.043,071

Chi đầu tư
phát triển: 
4.232,209

Chi thường
xuyên: 

8.548,701

Chi bổ sung 
quỹ dự trữ

tài chính: 1,3 

Dự phòng
ngân sách: 

260,861



II. DỰ TOÁN CHI NGÂN  SÁCH  ĐỊA  PHƯƠNG

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chi đầu 
tư phát 
triển: 

4.232,209

Chi từ
nguồn thu
sử dụng

đất:3.064

Chi từ
nguồn thu
xổ số kiến 

thiết: 13,47

Chi đầu tư
phát triển

khác: 
497,049

Chi từ 
nguồn bội 
chi: 80,3

Chi đầu tư 
XDCB vốn 
trong nước:

577,39



II. DỰ TOÁN CHI NGÂN  SÁCH   ĐỊA PHƯƠNG

NG 

SACH   

CẤP 

TỈNH: 

2.398,151

Chi thường xuyên: 8.548,701 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,54 % tổng chi cân đối 

ngân  sách địa phương và bằng 105,8% dự toán năm 2021.

Đơn vị: tỷ đồng

TỔNG  
CHI

THƯƠNG 
XUYÊN: 

8.548,701

NGÂN 
SÁCH CẤP 
HUYỆN: 
6.005,322

NGÂN 
SACH   CẤP 

TỈNH : 
2.543,379



DỰ TOÁN CHI TỪ   NGUỒN  NSTW   BỔ  SUNG

NST : 

2.398

Đơn vị: tỷ đồng

Tổngchi: 
1.581,905

Chi đầu tư thực 
hiện chương trình 

mục tiêu, nhiệm vụ: 
1.524,248

Chi từ nguồn thực 
hiện các chế độ 

chính sách theo chế 
độ quy định : 

57,657



1

Tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các
doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Đổi
mới cơ chế thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát
triển kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, thân
thiện môi trường, sử dụng ít diện tích đất, giải quyết nhiều lao động, thu ngân sách nhiều nhất.

2

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; quản lý chặt

chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý

các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ì về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các

giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trên lĩnh vực đất đai, hoạt động khai thác tài

nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, kinh doanh bất động sản, hộ kinh doanh, quản lý tốt

nguồn thu XDCB vãng lai; tiếp tục vận động các doanh nghiệp có dự án khai thác, vận hành trên

địa bàn tỉnh thành lập pháp nhân, kê khai thuế, nộp thuế tại tỉnh để tăng thu ngân sách.

3

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, từng bước cơ cấu lại chi

ngân sách theo hướng tăng tỷ trong chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với

đổi mới khu vực dịch vụ công lập và sắp xếp lại bộ máy hành chính. Cơ cấu lại chi thường

xuyên trong từng lĩnh vực, đảm bảo kinh phí thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã

hội của HĐND tỉnh, các chế độ chính sách về tiền lương, về an sinh xã hội, đảm bảo nhiệm vụ

chi quốc phòng, an ninh; giảm chi tiêu hội nghị, tiếp khách, đoàn ra, đoàn vào...

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH



MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

4

• Đẩy nhanh việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính; tổ chức, sắp
xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai thực
hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự
nghiệp công. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp đối với
các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đấu thầu. Chuyển đổi các đơn vị
sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ sang công ty cổ phần theo phê duyệt của
Thủ tướng Chính phủ.

5

• Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao; không bố trí dự toán chi cho
các chính sách chưa ban hành; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN
khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và
địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành
chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch
ngân sách theo đúng quy định của pháp luật


