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THUYẾT MINH 

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng, 

 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán 3 tháng cuối năm 2022 

 

  

1. Kết quả thực hiện dự toán NSNN 9 tháng năm 2022 

 a) Thu NSNN trên địa bàn 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 

15.062 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 111,7% so với cùng 

kỳ năm 2021. Trong đó: 

- Thu nội địa: 13.992,4 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán và bằng 115,8% so với 

cùng kỳ năm 2021. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số kiến thiết; thu nội 

địa đạt 8.790,6 đạt 86,4% dự toán và bằng 106% cùng kỳ năm 2021.  

- Thu từ hoạt động XNK: 1.070,1 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán và bằng 76,3% 

so với cùng kỳ năm 2021.  

b) Chi ngân sách  

- Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 21.891 tỷ đồng, 

đạt 70,5% dự toán HĐND tỉnh giao. 

+) Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện 7.000 tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán.  

+) Chi thường xuyên: ước thực hiện 14.531 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán. 

+) Chi dự phòng ngân sách: 360 tỷ đồng, đạt 68% dự toán.  

- Chi trả nợ vay: 5,3 tỷ đồng đạt 3,3% dự toán. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước  

3 tháng cuối năm 2022 

a) Các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các đơn vị có liên quan đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm xây dựng, triển 

khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Ngành Thuế, Hải quan:  

- Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải 

thiện môi trường kinh doanh; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 và các 

văn bản chỉ đạo, giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh 

giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực, từng sắc thuế, tham mưu 

UBND tỉnh phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.  
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- Tích cực thực hiện chuyển đổi số; hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy cung 

cấp dịch vụ thuế điện tử; triển khai hóa đơn điện tử đảm bảo đúng tiến độ. 

c) Tiếp tục thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 

Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

d) Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao.  

e) Triển khai thảo luận xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 

các cấp, sở, ngành, cơ quan, đơn vị để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định.  

g) Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và các đơn 

vị liên quan tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công với các địa phương, 

đơn vị. 

h) Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về 

phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 

2022.  


