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Trong sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế nước ta được mở cửa trong trạng 

thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan 

trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; các hoạt động văn hóa xã hội dần 

trở lại bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine cùng với 

những hậu quả của đại dịch Covid-19, kinh tế phục hồi chậm hơn so với dự báo 

trước đó, một số hàng hóa quan trọng biến động mạnh giá cả, một số hàng hóa 

đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt. Trong tỉnh, 

thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh; nắng nóng kéo dài, lũ lụt 

do biến đổi khí hậu khó lường,… đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của các 

tầng lớp dân cư; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn.... 

Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo tập trung, điều hành tích cực của cấp uỷ, chính 

quyền các cấp, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp nên công tác điều hành tài 

chính ngân sách trong những tháng đầu năm 2022 đạt hiệu quả, tích cực, thu ngân 

sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm 

bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán của HĐND tỉnh giao từ đầu năm 

và các nhiệm vụ chi khác phát sinh. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Dự toán HĐND tỉnh giao: 14.997 tỷ đồng.  

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 

10.100 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 100,6% so với cùng 

kỳ năm 2021. Trong đó: 

1.1. Thu nội địa: Ước thực hiện 6 tháng đạt 9.162 tỷ đồng, đạt 66,9% dự 

toán và bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2021. Loại trừ thu tiền sử dụng đất và 

thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt 6.176 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán và bằng 

102,3% cùng kỳ năm 2021. Trong đó: 

 - Thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý: 304 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán, 

bằng 104% so với cùng kỳ. 
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 - Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý: 66 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán, 

bằng 106,8% so với cùng kỳ. 

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 127 tỷ đồng, đạt 48,9% 

dự toán, bằng 93,1% so với cùng kỳ. 

- Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh: 2.787 tỷ 

đồng, đạt 60,3% dự toán, bằng 104,4% so với cùng kỳ. 

- Thuế thu nhập cá nhân: 734 tỷ đồng, đạt 126,6% dự toán, tăng 75,3% so 

với cùng kỳ. 

- Thuế bảo vệ môi trường: 660 tỷ đồng, đạt 31,5% dự toán, bằng 61,4% so 

với cùng kỳ. 

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 224 tỷ đồng, đạt 155% dự toán, tăng 

116,1% so với cùng kỳ. 

- Các khoản thu có tính chất phí, lệ phí: Lệ phí trước bạ 618 tỷ đồng, đạt 

72,8% dự toán, bằng 103,4% so với cùng kỳ; Phí, lệ phí 172 tỷ đồng, đạt 66,5% 

dự toán, bằng 110,9% so với cùng kỳ. 

- Các khoản thu từ đất: Thu tiền sử dụng đất 2.971 tỷ đồng, đạt 84,9% dự 

toán, bằng 96,4% so với cùng kỳ; Thu tiền thuê đất 166 tỷ đồng, đạt 49,8% dự 

toán, bằng 60,5% so với cùng kỳ. 

- Thu xổ số kiến thiết: 15 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán, bằng 100,2% so với 

cùng kỳ. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước thực hiện 6 tháng đạt 937 tỷ 

đồng, bằng 72,1% dự toán và bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo). 

1.3. Thu ngân sách cấp huyện: Tổng thu ngân sách khối huyện 5 tháng đạt 

77,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: thu tiền sử dụng đất khối huyện 

đạt 84,1% dự toán HĐND tỉnh giao; Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu ngân 

sách khối huyện đạt 69,7% dự toán. Thu ngân sách tất cả các huyện đều vượt tiến 

độ dự toán HĐND tỉnh giao. Một số đơn vị đã hoàn thành dự toán HĐND tỉnh 

giao năm 2022 (nếu tính cả thu tiền sử dụng đất) như: huyện Diễn Châu đạt 

150,2% dự toán; huyện Yên Thành đạt 135,9% dự toán; huyện Tân Kỳ đạt 124,4% 

dự toán; huyện Đô Lương đạt 120,7% dự toán; huyện Anh Sơn đạt 114,6% dự 

toán. 

2. Chi ngân sách nhà nước 

2.1. Chi ngân sách địa phương 

Dự toán HĐND tỉnh giao: 31.060,3 tỷ đồng.  

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 15.306 tỷ 

đồng, đạt 49,3% dự toán HĐND tỉnh giao. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo) 
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- Chi đầu tư phát triển: 5.600 tỷ đồng, đạt 57,8% dự toán. Chi đầu tư phát 

triển bao gồm: Chi đầu tư phát triển bao gồm: Kế hoạch đầu tư công năm 2022, 

nguồn vốn XDCB năm 2021 được kéo dài thực hiện và thanh toán trong năm 

2022, nguồn vượt thu ngân sách năm 2020 và vượt thu ngân sách 3 cấp năm 2021.  

- Chi thường xuyên: 9.424 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán.  

Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022 chủ yếu tập trung chi lương, các 

khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của các 

cơ quan, đơn vị, các sự nghiệp và hỗ trợ kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Chi dự phòng ngân sách: Thực hiện 281 tỷ đồng, đạt 53,2% dự toán. 

Chi dự phòng ngân sách trong 6 tháng đầu năm tập trung chi thực hiện các 

nhiệm vụ như: hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; Kinh phí khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai; 

Kinh phí tìm kiếm cứu nạn tàu; Kinh phí tu sửa đê điều và sửa chữa các công trình 

ách yếu,... Chi dự phòng ngân sách địa phương đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. 

2.2. Chi trả nợ vay 

Dự toán năm 2022, HĐND tỉnh giao chi trả nợ gốc: 163,627 tỷ đồng. 

Chi trả nợ gốc 6 tháng đầu năm 2022: 5,3 tỷ đồng (trả nợ các dự án địa 

phương vay lại Chính phủ vốn vay nước ngoài), đạt 3,3% dự toán. 

 


