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Phần thứ nhất 
Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, các loại quỹ 2021 

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 trong điều 

kiện có những thuận lợi: Là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện Khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025, các chương trình, đề án 
phát triển kinh tế được xây dựng mới và triển khai thực hiện đồng bộ, cơ sở hạ 

tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
đảm bảo. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh tiếp tục được  
triển khai thực hiện. Đặc biệt, được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, của Sở 

Tài chính và các ngành cấp tỉnh, các chính sách về thuế ngày càng được sửa đổi, 
bổ sung phù hợp hơn.  

Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội vẫn 

còn gặp khó khăn do hậu quả nặng nề của đợt lũ lụt cuối năm 2020, thời tiết 
diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra ở hầu hết các 

địa phương, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt 
động kinh tế - xã hội gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất, chăn nuôi và đời sống 

của nhân dân. Số doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn ít, phát triển chậm, quy 
mô nhỏ. 

Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và 
sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cùng với sự 

quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, của Sở Tài chính và các ngành cấp tỉnh và sự 
nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên đã 

đạt được kết quả đáng ghi nhận sau: 

I. Thu ngân sách 

1. Thu ngân sách huyện  

Tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên địa bàn phần phân cấp huyện 

thu đạt 122.208 triệu đồng/145.170 triệu đồng, đạt 84,18% dự toán HĐND giao 
(nếu loại trừ tiền cấp quyền sử dụng đất thực hiện thu 10 tháng đầu năm đạt 
84.917 triệu đồng/70.170 triệu đồng, đạt 121% dự toán, so với cùng kỳ năm 

trước đạt 122.208 triệu đồng/150.809 triệu đồng, bằng 81%. Dự ước thu ngân 
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sách năm 2021 đạt 180.265 triệu đồng/145.170 triệu đồng, đạt 124,17% kế 

hoạch và bằng 102,89% so với cùng kỳ. 

2. Thu ngân sách xã  

- Tổng thu ngân sách xã 10 tháng: 225.956,09 triệu đồng  

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 182.544 triệu đồng, thu 

ngân sách phân cấp xã hưởng 25.230 triệu đồng/40.050 triệu đồng, đạt 63% dự 

toán HĐND huyện giao, so với cùng kỳ năm trước đạt 25.230 triệu đồng/42.904 

triệu đồng, bằng 58% so với cùng kỳ.  

- Ước thực hiện cả năm: 345.522 triệu đồng.  

  Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 280.544,57 thu ngân sách 

phân cấp xã hưởng: 46.800 triệu đồng/40.050 triệu đồng, đạt 116,85% dự toán 

HĐND huyện giao và so với cùng kỳ năm trước đạt 46.800 triệu đồng/56.965 

triệu đồng, bằng 82% so với cùng kỳ.  

II. Chi ngân sách 

1. Chi ngân sách huyện: Tổng chi ngân sách huyện 10 tháng đầu năm đạt 
874.327 triệu đồng/945.413 triệu đồng, đạt 92,5% dự toán giao, so với cùng kỳ 
năm 2021 đạt 874.327 triệu đồng/890.631 triệu đồng, bằng 98,2%. Dự ước chi 

ngân sách cả năm đạt 1.241.184 triệu đồng/945.413 triệu đồng, bằng 131,28% 
so với dự toán và bằng 95,08% so với cùng kỳ. 

2. Chi ngân sách xã: Tổng chi ngân sách xã 10 tháng 201.220 triệu 

đồng/241.710 triệu đồng, đạt 82,25%; ước cả năm 338.100 triệu đồng/241.710 

triệu đồng, đạt 139,87% dự toán HĐND huyện giao và so với cùng kỳ năm trước 

ước cả năm 338.100 triệu đồng/ 387.080 triệu đồng, bằng 87% . 

3. Đối với chi nguồn dự phòng ngân sách huyện: Tính đến 31/10/2021 
đã thực hiện chi nguồn dự phòng ngân sách huyện: 11.327,47 triệu 

đồng/12.812,66; đạt 88,4% dự toán HĐND huyện giao, bao gồm các khoản:  

- Kinh phí hỗ trợ phòng, chống covid-19: 2.889,44 triệu đồng.  

- Kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm 
cứu nạn, khôi phục sản xuất: 4.428,029 triệu đồng. 

- Kinh phí khắc phục, sửa chữa các công trình ách yếu và các nhiệm vụ cấp 
bách: 4.010 triệu đồng. 

III. Tình hình thu quỹ phòng chống thiên tai và các loại quỹ khác: 

1. Đối với quỹ pháp lệnh  

UBND huyện thực hiện giao thu quỹ pháp lệnh đối với quỹ phòng chống 
thiên tai đối với các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện theo 

đúng quy định của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, đến ngày 31/10/2021 tổng số 
tiền đã thu theo chỉ tiêu giao năm 2021: 1.754,331 triệu đồng; đã nộp về quỹ 
phòng chống thiên tai của tỉnh: 1.400 triệu đồng/1.208,877 triệu đồng, đạt 

115,8% kế hoạch tỉnh giao.  

2. Các loại quỹ vận động 

2.1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
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 Thực hiện vận động theo Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của 

Chính phủ và Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND 
tỉnh Nghệ An, năm 2021 đã thực hiện vận động được 1.785,118 triệu đồng, 
trong đó quỹ huyện vận động được 862,422 triệu đồng, quỹ các xã, thị trấn vận 

động được 922,696 triệu đồng. Tổng chi từ đầu năm đến 31/10/2021: 2.489,847 
triệu đồng. Trong đó chi quỹ huyện 1.444,033 triệu đồng, tổng chi quỹ xã, Thị 

trấn từ đầu năm đến 31/10/2021: 1.045,814 triệu đồng. 

2.2. Quỹ khuyến học 

 Trong năm 2021 (tính đến 31/10/2021): không có phát sinh kinh phí do hội 

Khuyến học huyện thực hiện vận động, số năm 2020 chuyển sang 564,902 triệu 
đồng, kinh phí UBND huyện hỗ trợ hoạt động 70 triệu đồng; Kinh phí đã thực 

hiện chi khen thưởng khuyến học (tính đến ngày 31/10/2021): 73,8 triệu đồng. 

2.3. Quỹ vì người nghèo  

Thực hiện vận động, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo theo Quyết 

định 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016  của UBTW MTTQVN. 

* Số năm 2020 chuyển sang: 688,148 triệu đồng.  

* Tổng kinh phí vận động 31/10/2021:  2.162,163 triệu đồng, trong đó:  

+ Vận động Tết vì người nghèo: 251,853 triệu đồng,  

+ Vận động ủng hộ quỹ trong năm: 1.910,31 triệu đồng. 

*Quỹ vì người nghèo tỉnh chuyển tiền dự án sinh kế: 500 triệu đồng 

* Tổng số tiền đã thực hiện chi  (tính đến 31/10/2021): 1.149,52 triệu đồng, 
trong đó: 

+ Chi Tết vì người nghèo 159,52 triệu đồng;  

+ Chi hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết: 980 triệu đồng; 

+ Chi tiền khám chữa bệnh: 10 triệu.   

2.4.  Quỹ cứu trợ  

Quỹ cứu trợ thực hiện theo Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 

của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 
góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ 

bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo & Quyết định số 72/QĐ-MTTQ-BTT ngày 
31/12/2020 của Ban vận động quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An về 

việc ban hành quy chế hoạt động của ban vận động quỹ vì người nghèo và cứu 
trợ tỉnh Nghệ An. 

* Tổng nguồn trong năm (tính đến 31/10/2021): 4.265,984 triệu đồng. 
Trong đó:  

+ Dư quỹ năm 2020 chuyển sang: 2.016.716 triệu đồng,  

+ Ban cứu trợ tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020: 340 triệu 
đồng 

+ Tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19: 1.886,738 triệu đồng,  

 + Tiền ủng hộ cứu trợ: 22,53 triệu đồng.  

* Đến 31/10/2021, Tổng tiền đã chi: 550,49 triệu đồng. Trong đó:  

+ Hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020: 340 triệu đồng 

+ Chi công tác phòng, chống dịch covid-19: 130,49 triệu đồng, 
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+ Chi hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị đuối nước: 10 triệu đồng. 

+ Chi hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn: 70 triệu đồng 

3. Quỹ khen thưởng 

Thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng 

Năm 2021 thực hiện trích nộp quỹ khen thưởng huyện số tiền: 1.808,5 triệu 

đồng, số dư năm 2020 chuyển sang 355,092 triệu đồng, số tiền đã chi cho công 
tác khen thưởng từ đầu năm đến 31/10/2021 là: 1.928,970 triệu đồng. 

IV. Đánh giá kết quả chỉ đạo, quản lý điều hành thu, chi ngân sách: 

1. Ưu điểm: 

- Triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND 
tỉnh về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

- Chỉ đạo thực hiện triệt để nhiệm vụ phát triển nguồn thu ngân sách nên thu 

ngân sách đạt được kết quả tích cực, mặc dù thiên tai, dịch bệnh nhưng cơ bản 
các khoản thu kịp tiến độ dự toán giao. 

- Công tác giao dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán kịp thời, công 

khai, dân chủ và đúng theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, công tác chi ngân sách phục vụ kịp thời và 

đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an 
toàn xã hội. 

- Điều hành một số nhiệm vụ chi đột xuất kịp thời, có hiệu quả nhằm khắc 

phục những biến cố xảy ra do thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sản xuất 
và đời sống của nhân dân. 

- Chỉ đạo, đôn đốc quyết toán các công trình tồn đọng theo  Chỉ thị 27/CT-
TTg ngày 24/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và xử lý nợ đọng theo Chỉ thị 

14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiên tốt việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán ngân sách, quyết toán 
vốn đầu tư XDCB các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Phê duyệt kịp 
thời, đúng quy định các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án 

đầu tư trên địa bàn. 

- Các cơ chế chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế của TW, của tỉnh 
đều được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

2. Tồn tại 

- Nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn thiếu tính bền vững, thu cấp quyền 
sử dụng đất còn chiếm tỷ trọng lớn; thu ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu 

chi, nhất là chi cho đầu tư phát triển.  

- Một số chỉ tiêu sắc thuế thu 10 tháng đầu năm còn đạt thấp so với dự toán 

giao như: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền sử dụng đất, phí 
bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản. 

- Công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách ở một số địa phương, cơ 
quan, đơn vị còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị thực hiện Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, hiệu quả chưa cao; việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 
theo Nghị định 167/2017/NĐ - CP (Nghị định 67/2021/NĐ - CP sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị đinh 167/2017/NĐ-CP) của một số cơ quan, đơn vị 

chưa kịp thời. 

- Công tác quản lý, điều hành ngân sách của một số chủ tài khoản, kế toán 

còn hạn chế, việc lập báo cáo quyết toán ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương 
còn chậm.  

- Công tác kiểm tra, giám sát về quản lý thu - chi ngân sách ở một số địa 

phương, đơn vị còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn các sai phạm. 

3. Nguyên nhân tồn tại 

- Tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi và 

bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò xẩy ra ở nhiều xã trên địa bàn, thời tiết diễn biến 
bất thường, hạn hán, lốc xoáy đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 

nhân dân có tác động ảnh hưởng lớn đến nguồn thu từ các sản phẩm xuất khẩu 
như tinh bột sắn, chè, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của 
các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến công tác phát triển 

nguồn thu ngân sách, công tác phối hợp giữa xã với cán bộ thu chưa thường 
xuyên, năng lực của một số chủ tài khoản, kế toán còn hạn chế đã làm ảnh 

hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách. 

 

Phần thứ hai 

Dự toán, phân bổ ngân sách huyện năm 2022 

 

 I. Căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách 

- Căn cứ  Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; 

- Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách NN năm 2022 và kế hoạch tài chính - 

ngân sách NN 3 năm 2022-2024;  

- Căn cứ Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 05/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; 

- Căn cứ Công văn 2922/STC-NST ngày 06/8/2021 của Sở Tài chính Nghệ 
An hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch 

Tài chính -Ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024; 

- Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách năm 2021; Tình hình biến động về dân số, dân số trong độ 
tuổi đến trường, đơn vị hành chính và một số dự báo tác động đến ngân sách 

năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 và Nghị 
quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần XXXI đề ra. 

- Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và thảo 
luận dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 giữa sở Tài chính, cục Thuế, 

các ngành cấp tỉnh với UBND huyện và các ngành. 

II. Phân cấp quản lý và điều tiết các khoản thu ngân sách 
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Nguồn thu ngân sách, quản lý điều hành chi ngân sách, tỷ lệ điều tiết các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách thực hiện như sau: 

1. Thuế giá trị gia tăng & TNDN khu vực ngoài Quốc doanh: 

- Đối với doanh nghiệp (Trừ những đơn vị do Cục thuế trực tiếp thu): Ngân 

sách tỉnh 20%; Ngân sách huyện 80%. 

- Đối với hộ kinh doanh cá thể (Trừ những đơn vị do cục thuế trực tiếp thu):   

Thu trên địa bàn các xã: Ngân sách huyện 20%, NS xã 80%. 

2. Thu từ doanh nghiệp Quốc doanh: NS tỉnh 100% 

3. Lệ phí môn bài: 

- Thu từ các doanh nghiệp Chi cục thuế trực tiếp thu: NS huyện 100% 

- Từ cá nhân, hộ kinh doanh: NS xã 100% 

4. Thuế thu nhập cá nhân (trừ những đơn vị do Cục thuế trực tiếp thu): 

- Thuế thu từ hộ kinh doanh: Ngân sách xã, thị 100%. 

- Khấu trừ qua các đơn vị chi trả cấp huyện quản lý; kế thừa; quà tặng; 

chuyển nhượng tài sản...: Ngân sách huyện 100% 

5. Phí và lệ phí: Phí, lệ phí huyện tổ chức thu ngân sách huyện hưởng 
100%; Phí, lệ phí xã tổ chức thu ngân sách xã hưởng 100%. 

6. Lệ phí trước bạ: 

- Lệ phí trước bạ nhà đất: Ngân sách huyện 50%, ngân sách xã 50%;  

- Các khoản lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, tàu thuyền và tài sản khác: Ngân 
sách huyện 100%. 

7. Tiền cấp quyền sử dụng đất (kể cả thông qua đấu giá và không thông qua 
đấu giá) sau khi trừ các khoản: Giải phóng mặt bằng, quy hoạch phân lô, trích 

nộp đất trồng lúa và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất quy hoạch, các khoản phí phục 
vụ đấu giá được điều tiết như sau: Ngân sách tỉnh 35%; Ngân sách huyện 25%; 

Ngân sách xã 40% 

8. Tiền thuê mặt đất, mặt nước: NS tỉnh 100% 

9. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản xã, Thị trấn quản lý: Ngân 

sách xã hưởng 100% 

10. Thu các khoản phạt (bao gồm thu xử phạt vi phạm an toàn giao thông), 
tịch thu và thu khác ngân sách theo quy định của pháp luật: Do cơ quan TW ra 

quyết định xử phạt thì NSTW hưởng 100%, do cơ quan tỉnh ra quyết định xử 
phạt thì NS tỉnh hưởng 100 %, do cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt thì 
NS huyện hưởng 100 %, do cấp xã, Thị trấn ra quyết định xử phạt thì NS xã, Thị 

Trấn hưởng 100 %.  

11. Thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản:  

- Giấy phép do TW cấp: NSTW 70%, NS tỉnh 30% 

- Giấy phép do địa phương cấp: NS tỉnh 30%, NSH 50%, NSX 20% 

12. Phí bảo vệ môi trường:  

- Đối với nước thải, khí thải: Các đơn vị Cục thuế quản lý: NS tỉnh 100%; 
Các đơn vị Chi Cục thuế quản lý:  NS huyện 100%; Các tổ chức, hộ dân do cấp 

xã quản lý: NS xã 100% 

- Đối với hoạt động khai thác khoáng sản: NSH 50%, NSX 50%. 
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13. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: NS xã 100% 

14. Thu từ xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn: 

Tài sản, nhà thuộc SHNN trên đất: TW quản lý NSTW 100%, Tỉnh quản lý 
NST 100%, Cấp huyện quản lý NSH 100%, cấp xã quản lý NSX 100%. 

15. Thu kết dư ngân sách: Cấp tỉnh NST hưởng 100%; Cấp huyện thì NSH 
hưởng 100%; Cấp xã thì NSX hưởng 100%. 

III. Quản lý, điều hành chi ngân sách 

Quản lý và điều hành nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện theo quy định của 
Luật Ngân sách năm 2015, các văn bản hướng dẫn và Quyết định của UBND tỉnh 

Nghệ An về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

1. UBND huyện không giao dự toán chi tiết cho UBND xã, thị trấn và các 
đơn vị thụ hưởng ngân sách. Các đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ quyết định 

giao dự toán của UBND huyện, chủ động xây dựng dự toán chi tiết trình Phòng 
Tài chính - Kế hoạch thẩm định trước khi nộp KBNN huyện để thực hiện việc 

kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào định mức, các quy định hiện hành của 

Nhà nước và quyết định giao dự toán của UBND huyện, khả năng thu ngân 
sách và nhiệm vụ chi của địa phương để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 

trình HĐND xã, thị trấn phê chuẩn. Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách 
cấp xã hoàn thành trước ngày 31/12/2021. 

3. UBND xã, thị trấn bố trí nguồn dự phòng ngân sách phải tối thiểu bằng 

mức giao dự toán của huyện để chủ động trong việc phòng chống  thiên tai, 
dịch bệnh, hoả hoạn; khắc phục các hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn 
đối với những thiệt hại tài sản Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về 

phát triển kinh tế xã hội, QPAN phát sinh ngoài dự toán đầu năm. 

4. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản 
có tính chất lương), 40% học phí của các trường học và các đơn vị sự nghiệp có 

thu; 70% tăng thu ngân sách và 70% vượt thu ngân sách (không tính tiền cấp 
quyền sử dụng đất) dùng để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định. 

5. Năm 2022, tiếp tục thực hiện trích theo mức 0,3% chi thường xuyên để 
lập quỹ khen thưởng cấp huyện. 

IV. Dự toán thu, chi NNSN năm 2022 

Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
Thanh Chương lần thứ XXXI, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 

năm 2021-2025, thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, là năm 
đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2022-2025, nên có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2025. 

1. Dự toán thu 

1.1. Thu Ngân sách 

- Tổng thu ngân sách huyện trên địa bàn (phần phân cấp huyện thu): 

149.700  triệu đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn). 
Trong đó:                          
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ĐVT: triệu đồng 

     - Ngân sách tỉnh, Trung ương: 38.365 

     - Ngân sách huyện hưởng 

     Trong đó: Tiền cấp quyền sử dụng đất  

71.060 

20.000 

     - Ngân sách xã: 

     Trong đó: Tiền cấp quyền sử dụng đất 

40.275 

32.000 

Chi tiết từng khoản theo biểu sau:                                       ĐVT: triệu đồng 

TT Các chỉ tiêu 
Dự toán 

2022 

Phân chia  các cấp NS 

NSTW, 

tỉnh 

NS 

huyện 
NS xã 

  Tổng thu NSNN trên địa bàn  149.700,0 38.365,0 71.060,0 40.275,0 

1 Thu doanh nghiệp quốc doanh 150,0 150,0     

2 
Thu công thương nghiệp dịch vụ  
ngoài quốc doanh 

27.000,0 6.020,0 18.880,0 2.100,0 

- Thuế GTGT doanh nghiệp 21.100,0 4.220,0 16.880,0   

- Thuế GTGT hộ gia đình, cá thể 
2.100,0 

    2.100,0 

- Thuế tài nguyên 1.300,0 1.300,0     

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.500,0 500,0 2.000,0   

3 Thu phí, lệ phí  2.000,0 1.120,0 340,0 540,0 

- Lệ phí môn bài 620,0 0,0 320,0 300,0 

- Phí khác 1.380,0 1.120,0 20,0 240,0 

4 Phí BVMT đối với KTKS 400,0   200,0  200,0 

5 Thu cấp quyền sử dụng đất 80.000,0 28.000,0 20.000,0 32.000,0 

6 Thuế thu nhập 3.000,0 0,0 2.040,0 960,0 

7 
Thuế trước bạ (trước bạ đất 1.450 

triệu)  
29.850,0 0,0 29.125,0 725,0 

8 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 500,0 500,0     

9 Thu cố định tại xã 3.300,0     3.300,0 

10 

Thu cấp quyền khai thác khoáng 

sản 
750,0 225,0 375,0 150,0 

11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 150,0     150,0 

12 Thu xử phạt an toàn giao thông 1.200,0 1.200,0     

13 Thu khác ngân sách 1.400,0 1.150,0 100,0 150,0 

- 

Thu xử phạt  VPHC do ngành thuế 

thực hiện 200,0 200,0     

- Thu khác còn lại 1.200,0 950,0 100,0 150,0 
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- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  1.013.708,9 triệu đồng, trong đó: 

+ Thu bổ sung cân đối: 866.089,9 triệu đồng  

+ Thu bổ sung có mục tiêu: 147.619 triệu đồng (tỉnh thực hiện tạm giao sẽ 
cân đối theo nhu cầu phát sinh thực tế)   

1.2. Thu quỹ: Năm 2022, trên địa bàn huyện chỉ thực hiện giao và thu quỹ 
pháp lệnh đối với quỹ phòng chống thiên tai, các địa phương, cơ quan, đơn vị, 

trường học tổ chức thu và nộp về quỹ của tỉnh thông qua tài khoản của huyện, 
mức giao cụ thể thực hiện theo Quyết định của UBND huyện.    

Đối với thu các loại quỹ vận động, yêu cầu các xã, thị trấn, các tổ chức hội, 

các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm theo đúng quy định hiện hành. Việc huy 
động thu quỹ phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với khả năng đóng góp của 

nhân dân. Các đối tượng tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện, mức đóng 
góp phải được bàn bạc, công khai, dân chủ, minh bạch thu chi và báo cáo đầy đủ 
các nội dung thu chi với cấp có thẩm quyền. Các cơ quan Nhà nước không thực 

hiện giao chỉ tiêu thu các loại quỹ vận động. 

2. Dự toán chi, phương án phân bổ. 

2.1. Dự toán chi ngân sách năm 2022  

- Tổng chi ngân sách địa phương: 1.125.043,9 triệu đồng (Tổng chi dự toán 

cân đối: 977.424,9 triệu đồng, chi mục tiêu chương trình: 147.619 triệu đồng) 

+ Tổng chi ngân sách huyện: 855.913,9 triệu đồng (chi cân đối 708.294,9 
triệu đồng, chi mục tiêu 147.619 triệu đồng ) 

+ Tổng chi Ngân sách xã: 269.130 triệu đồng  

- Chi mục tiêu theo phân bổ dự toán của cấp trên: 147.619 triệu đồng
 (tỉnh thực hiện điều chỉnh theo nhu cầu phát sinh thực tế của địa phương) 

  

TT Nội dung 
Số tiền 

(triệu đồng) 

- 
KP theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ 

giúp đối với đối tượng BTXH 
74.213,00 

- 
KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH theo Thông tư 

190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài Chính 
1.904,00 

- 

KP hỗ trợ đội dân phòng theo Nghị quyết 13/2020/NQ-

HĐND ngày 13/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ 

An 

374,00 

- 
KP thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách 

CBCC ở vùng đặc biệt khó khăn (khối xã) 
778,00 

- 
KP thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách 

CBCC ở vùng đặc biệt khó khăn (khối Y Tế) 
294,00 

- 
KP thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách 

CBCC ở vùng đặc biệt khó khăn (khối GD) 
4.302,00 
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- KP bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6.940,00 

- KP chi trả các chế độ theo NĐ 105/2020/NĐ-CP 3.828,00 

- KP hỗ trợ học sinh theo NĐ 116/2016 /NĐ - CP                 3.272,00 

- KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42 /TT-BTC 1.459,00 

- 
Kinh phí chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị 

định 81/2021(NĐ 86/2015 cũ) 
4.284,00 

- KP hỗ trợ trường chuẩn QG theo NQ 06/2018/NQ-HĐND  1.550,00 

- Kinh phí BHYT cho các đối tượng NSNN đảm bảo 39.730,00 

- Kinh phí trợ giá, trợ cước, chính sách phát triển NN 3.894,00 

- KP thực hiện trợ cấp TNXP 253,00 

- 
KP thực hiện QĐ 99/2014/QĐ UBND tỉnh Nghệ An 

(TTDVNN) 
544,00 

  Cộng 147.619,00 

                                   

2.2. Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương 

Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương: 977.424,9 triệu đồng  

(Chín trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm ngàn đồng),  

Cụ thể: 

TT Nội dung 
Số tiền 

phân bổ 

(trđ) 

1 Phương án chi NS huyện 708.294,90 

- Chi quản lý NN  15.353,00 

- Hội đồng nhân dân 2.919,00 

- Chi Ngân sách Đảng 11.709,20 

- Chi Mặt trận TQ và các đoàn thể cấp huyện 5.923,10 

- Chi sự nghiệp văn hóa thể thao & truyền thông 6.788,30 

- Chi sự nghiệp kinh tế, Thị chính và Môi trường 29.894,00 

- Chi đảm bảo xã hội 6.187,40 

- Chi Quốc phòng - An ninh 4.450,00 

- Chi sự nghiệp giáo dục 539.514,00 

- Chi sự nghiệp đào tạo 5.866,90 

- 
Chi sự nghiệp Y tế, Dân số KHH gia đình, phòng dịch & 
VSATTP 42.508,00 
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- Chi ĐTXD từ nguồn cấp quyền sử dụng đất 20.000,00 

- Chi khác 3.689,00 

- Dự phòng NS huyện 13.493,00 

2 Chi ngân sách cấp xã, thị trấn  269.130,00 

  Cộng 977.424,90 

Phương án phân bổ cân đối ngân sách huyện năm 2022 đã tính đủ kinh phí 
theo đúng quy định các chế độ chính sách của Nhà nước ban hành. Bao gồm tiền 

lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương: BHXH, BHYT, 
KPCĐ, BHTN. Thực hiện chế độ tiền lương tối thiểu chung: 1.490.000 

đồng/tháng, cụ thể như sau: 

(1). Đối với chi NS Đảng, quản lý NN và các đoàn thể 

* Được phân bổ theo định mức sau: 

- Quản lý nhà nước: 147 triệu đồng/biên chế/ năm 

- Đảng: 174 triệu đồng/biên chế/ năm 

- Khối Đoàn thể: 150 triệu đồng/biên chế/ năm 

Định mức phân bổ trên đã bao gồm: Tiền lương; các khoản phụ cấp: Phụ 
cấp thâm niên nghề đối với thanh tra, kiểm tra, phụ cấp ưu đãi nghề; phụ cấp 
công vụ, phụ cấp khối đảng, đoàn thể chính trị;...; hỗ trợ sinh hoạt phí đối với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện theo quy định tại Quyết định số 
33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; các khoản đóng 

góp theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ; Kinh phí hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP; kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ Cựu chiến binh cấp huyện 

thôi làm công tác Hội theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu 
chiến binh; kinh phí chi trả phụ cấp Ủy viên ủy ban đoàn kết công giáo; kinh phí 

cải cách hành chính; phụ cấp một cửa; phụ cấp tin học, tiếp dân, nâng lương định 
kỳ....  

Căn cứ định mức phân bổ nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ (không 
bao gồm chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương) nhỏ  hơn 25% 

so với tổng chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể sẽ được bổ sung đảm 
bảo tỷ lệ tối thiểu 25%, tỷ lệ chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 

tối đa bằng 75%. 

Riêng phụ cấp 30% theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28/3/2011 của Bộ 

Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, 
công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội của khối đảng và 

đoàn thể được bổ sung có mục tiêu ngay trong dự toán đầu năm. 

* Ngoài ra, còn bổ sung thêm kinh phí đặc thù sau: 

- Đối với khối Đảng bổ sung thêm ngoài định mức kinh phí đặc thù khối 

Đảng (theo số liệu của VP Tỉnh ủy):  2.570 triệu đồng. 

- Đối với quản lý nhà nước cấp huyện: 
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+ Bổ sung chi hoạt động quản lý nhà nước theo các ngành, lĩnh vực: 750 

triệu đồng/đơn vị/năm; 

+ Bổ sung chi đoàn ra, đoàn vào: 300 triệu đồng/đơn vị/năm; 
+ Hỗ trợ kinh phí cải cách hành chính, chỉnh lý tài liệu, công nghệ thông 

tin, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, trang phục thanh tra, các ban chỉ đạo, thẩm 
định hương ước, quy ước..: 450 triệu đồng/đơn vị/năm; 

+ Bổ sung kinh phí đặc thù biên giới: 250 triệu đồng. 

- Đối với Khối Đoàn thể:  

Hỗ trợ cho công tác chỉ đạo cơ sở và thanh tra nhân dân, chi hoạt động 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ: 350 triệu; Hỗ trợ kinh phí giám sát, phản biện xã 

hội: 150 triệu; Kinh phí quản lý quỹ vì người nghèo: 220 triệu đồng; Hỗ trợ kinh 

phí hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ huyện (TT35/2018/TT-BTC), hoạt động 

ban ĐK CG, tiếp xúc cử tri, đối thoại; đón tiếp, thăm hỏi chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện,...: 200 triệu 

- Đối với chi ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp huyện được tính toán 
trên cơ sở phụ cấp, chi phí hoạt động của các ban, các kỳ họp,... theo Nghị quyết 

số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 
một số chế độ chi tiêu đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một phần của điểm g, khoản 7, điều 3, Nghị 

quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 
định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

(2). Chi sự nghiệp giáo dục & đào tạo 

- Kinh phí trong định mức: Đã tính đủ quỹ tiền lương, phụ cấp; các khoản 
đóng góp theo quy định và các chế độ chính sách như: Nghị định 54/2011/CP, 

NĐ 76/2019/NĐ-CP (chế độ thuộc Nghị định 19/2013/NĐ-CP cũ), QĐ 
51/2012/QĐ-TTg; Kinh phí hoạt động phòng Giáo dục & Đào tạo. 

- Các khoản phân bổ khi có hồ sơ được duyệt gồm: 

+ KP bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia 

+ KP kỳ thi Quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 

+ KP phí thực hiện công tác xóa mù và đề án tăng cường Tiếng Việt 

+ Kinh phí cho giáo viên đánh giá ngoài, CTV thanh tra 

+ Kinh phí hỗ trợ tăng cường CSVC trường THCS Tôn Quang Phiệt; 

+ KP tỉnh hỗ trợ tăng thêm ngoài định mức, ưu tiên hỗ trợ để trả nợ xây 
dựng trường đạt chuẩn quốc gia và tăng cường cơ sở vật chất bị xuống cấp...  

+ Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo. HS, SV DTTS rất ít 

người thực hiện theo NĐ 57/2017/NĐ-CP. 

- Kinh phí hoạt động tại phòng Giáo dục và các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS, THPT  thực hiện phân bổ theo hướng của liên sở: Giáo dục và đào tạo - 
Tài chính và theo hệ số phân bổ như sau:  

+ Các trường vùng đồng bằng tính hệ số: 1,1 
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+ Các trường vùng núi thấp tính hệ số:     1,2 

+ Các trường đạt chuẩn Quốc gia hệ số:   1,3 ( thuộc xã núi cao HS: 1,5) 

+ Trường Tôn Quang Phiệt tính hệ số:     1,4 

+ Các trường vùng núi cao tính hệ số:      1,4 

+ Hỗ trợ thêm đối với các trường có 2 điểm trường tăng thêm 5 triệu đồng/ 

năm, 3 điểm trường tăng thêm 10 triệu đồng/năm và từ 4 điểm trưởng trở lên 
tăng thêm 15 triệu đồng/năm. 

- Chi cho các hoạt động nghiệp vụ đặc thù, mua sắm, sửa chữa, cải tạo và 
trả nợ cơ sở vật chất trường học: căn cứ nhiệm vụ được giao, chế độ chi tiêu 

hiện hành và khả năng cân đối ngân sách. 

(3). Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường: 

Tính toán đảm bảo đầy đủ các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm dịch 
vụ Nông nghiệp theo định mức 106 triệu đồng/ biên chế/ năm (Căn cứ định mức 

phân bổ nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ không bao gồm chi lương, phụ 
cấp và các khoản đóng góp theo lương nhỏ hơn 15% so với tổng chi quản lý sự 

nghiệp kinh tế, sẽ được bổ sung đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15%; tỷ lệ chi lương, phụ 
cấp và các khoản đóng góp theo lương tối đa bằng 85%). Thực hiện các cơ chế 

chính sách phát triển kinh tế đã được HĐND tỉnh ban hành, kinh phí thực hiện 
các nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh, kinh phí hỗ trợ cho các xã để duy 

tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thuỷ lợi, đê điều và 
công trình phòng chống thiên tai), trả nợ xây dựng các tiêu chí NTM và hỗ trợ 

khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp; công tác xử lý môi trường rác 
thải; kiến thiết thị chính ... 

(4). Chi sự nghiệp y tế, dân số KHH gia đình 

- Dự toán phân phổ đã tính đủ các khoản chi thường xuyên tại Trung tâm 
Y tế & Dân số theo định mức 120 triệu đồng/biên chế/năm. Định mức trên đã 
bao gồm: 

+ Các khoản chi khác ngoài quỹ lương để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
(trong đó còn bao gồm các khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản, chi duy trì 

hoạt động cơ sở điều trị và điểm cấp phát Methadone, chi chăm sóc người cao 
tuổi, chi thuê phần mềm công nghệ, chi thực hiện các đề án, Kế hoạch đã được 

phê duyệt); 

+ Căn cứ định mức phân bổ nêu trên, nếu mức chi thực hiện nhiệm vụ 
không bao gồm chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương nhỏ hơn 

15% so với tổng chi, sẽ được bổ sung đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15%; tỷ lệ chi lương, 
phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương tối đa bằng 85%. 

- Dự toán phân phổ đã tính đủ phụ cấp y tế thôn bản theo Quyết định 
75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ; Nghị định 

56/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 
chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Nghị định số 76/2019/NĐ-

CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. 

(5). Chi sự nghiệp văn hóa TT - truyền thông 
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 Dự toán phân phổ đã tính đủ chi hoạt động bộ máy theo định mức 106 triệu 

đồng/biên chế/ năm. Bố trí tăng thêm: Tăng cường cơ sở vật chất cho đài Truyền 
hình, sửa chữa đài truyền thanh cơ sở, KP thực hiện chương trình bơi an toàn, 
KP sửa chữa tài sản chuyên môn, kinh phí bảo trì cổng chào của huyện, kinh phí 

bảo vệ, quản lý di tích, kinh phí được tỉnh hỗ trợ để tăng cường cơ sở vật chất, 
trả nợ xây dựng nhà văn hóa xã đạt chuẩn nông thôn mới ... 

(6). Phân bổ dự toán ngân sách xã 

- Đối với quỹ lương cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Nghị định 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, tổ dân phố. Tính toán đầy đủ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị 

định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ. 

+ Phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị 

trấn, ở xóm, khối, bản, Phó công an xã, Công an viên thường trực ở những xã 

chưa bố trí công an chính quy; Kinh phí bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham 

gia công việc của cấp xóm, kinh phí tổ dân vận xóm, khối, bản: thực hiện theo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

+ Chi hỗ trợ đối với Uỷ viên Thường trực Mặt trận tổ quốc, Uỷ viên 

Thường vụ các đoàn thể ở cấp xã thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 

Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND ngày 10/07/2010 của HĐND tỉnh;   

+ Chi hỗ trợ đối với cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em ở xóm, khối, bản thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

34/2012/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về bố trí cộng tác viên 

kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An;  

- Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã 

hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 

20/3/2012 của Bộ Tài chính. 

- Chi hoạt động HĐND xã theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 

04/08/2016 của HĐND tỉnh Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động 

của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.   

- Chi hoạt động Đảng cấp xã, bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm đối với đảng 

ủy viên cấp xã. Cụ thể: 

+ Phụ cấp trách nhiệm đối với Đảng ủy viên cấp xã: được thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 169/QĐ-TW ngày 24/06/2008 của Ban Bí thư về chế 

độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp; 

+ Chi hỗ trợ hoạt động của tổ chức đảng cơ sở thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
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về quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng 

bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc: thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ Điều 

chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; 

- Chi hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm: được phân bổ mức 110 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại I, 100 triệu 

đồng/xã/năm đối với xã loại II, 90 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại III. 

- Chi Quốc phòng - An ninh theo Luật Dân quân tự vệ và Luật Công an 

nhân dân (không bao gồm kinh phí mua quân trang) và các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh: Thôn đội trưởng, Công an viên. 

- Kinh phí thực hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 

Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Kinh phí chi trả chế độ cho cán bộ hội CCB khi thôi làm công tác hội theo 

Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong 

UBND cấp xã quy định tại Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 

năm 2016 của UBND tỉnh quy định số định suất và mức hỗ trợ cho cán bộ, công 

chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

- Chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã theo 

quy định tại Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Chi kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quy định tại Quyết định số 

62/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi 

dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân; xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Chi hỗ trợ cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định tại 

Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh quy định 

về nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 
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- Chi kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác 

Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Nghị 

quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh;  

- Chi hỗ trợ hoạt động sự nghiệp văn hóa - thể thao cho các xã thuộc khu 

vực III theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Chi hỗ trợ thực hiện một số chính khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo phân cấp theo Nghị 

quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đối với kinh phí được tỉnh hỗ trợ thêm ngoài định mức để tăng cơ sở vật 

chất, thực hiện hỗ trợ cho việc trả nợ và ưu tiên hỗ trợ các xã xây dựng các tiêu 

chí nông thôn mới, hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất xuống cấp.... Riêng xử lý rác 

thải môi trường Thị trấn được bố trí thêm 500 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp 

môi trường cấp huyện để thực hiện thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Đối với nguồn kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu, UBND huyện thực hiện 

cấp sau khi có các hồ sơ và danh sách đối tượng được duyệt. Đề nghị các phòng, 

cơ quan chủ trì chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị xây dựng kế hoạch, 

thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo thực hiện kế hoạch theo 

nguồn kinh phí đã được thông báo, thực hiện chi trả kịp thời theo đúng đối 

tượng, báo cáo và thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước. Trường hợp kế hoạch thực hiện vượt quá chỉ tiêu tỉnh 

giao, các ngành chuyên môn cấp huyện báo cáo với các sở ngành cấp tỉnh để bổ 

sung kế hoạch trình sở Tài chính và UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh phí kịp thời 

chi trả cho các đối tượng. 

Theo định mức đã được phân bổ, các xã, thị trấn căn cứ khả năng thu ngân 
sách của địa phương chủ động tính toán, phân bổ đầy đủ để đáp ứng yêu cầu thực 

hiện nhiệm vụ của địa phương. Đối với các nhiệm vụ khác do xã, thị quy định thì 
ngân sách xã, thị phải đảm bảo, việc sử dụng kinh phí để thực hiện không làm 

ảnh hưởng đến định mức phân bổ theo hướng dẫn của cấp trên; việc bố trí nguồn 
kinh phí để thực hiện phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

V. Các giải pháp thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 2022 

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn của Chính phủ, Bộ Tài chính, của UBND 
tỉnh về điều hành kinh tế xã hội và điều hành ngân sách năm 2022; thực nghiêm Luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách.  

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để chỉ đạo, điều 
hành thu ngân sách trên địa bàn trong từng tình huống phát sinh. 

3. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo diễn biến của tình hình dịch 
bệnh, thực hiện chi ngân sách theo tiến độ thu, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện 
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các chế độ, chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội; Kịp thời xử lý 

kinh phí phòng chống dịch bệnh và tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. 

4. Tăng cường phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ. Tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, các tổ chức, các doanh nghiệp để thu 

hút các dự án đầu vào địa bàn huyện.  Tích cực khai thác các nguồn thu,  làm 
tốt công tác quy hoạch và chuẩn bị các điều kiện để đấu giá đất ở nhằm tạo  

điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, trả nợ xây dựng cơ bản, xây dựng các tiêu 
chí nông thôn mới. 

5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp trong công tác kê khai, nộp thuế. Công khai mức thu 

và thực hiện thu đúng, thu đủ đối với các loại thuế, phí và quỹ pháp lệnh; cơ 
quan nhà nước không thực hiện giao chỉ tiêu thu đối với các loại quỹ vận động, 

các tổ chức hội chỉ thực hiện vận động đối với các loại quỹ có văn bản hướng 
dẫn từ cấp trên, việc huy động phải công khai, dân chủ phù hợp với khả năng 

đóng góp của nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

6. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, theo dõi 
giám sát chặt chẽ các khoản nợ, từng đối tượng nộp thuế. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời ngăn chặn 
và xử lý các vi phạm trong thu, chi ngân sách. Nâng cao vai trò trách nhiệm đối 

với người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan trong quản lý, điều 
hành ngân sách. 

8. Các xã, thị trấn, các chủ đầu tiếp tục thực hiện ưu tiên bố trí nguồn vốn 
để trả nợ xây dựng cơ bản, thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng và 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 24/8/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ.  

9. Quan tâm bố trí, có phương án điều động, thay thế kịp thời công chức kế 

toán ở các xã, thị trấn khi có biến động; thực hiện phương án bố trí kế toán liên 
trường một cách khoa học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

10. Thực hiện tốt công tác lập, chấp hành & quyết toán ngân sách Nhà nước 
theo Luật ngân sách NN. Thực hiện và sử dụng đúng quy định về biên lai, chứng 

từ trong việc quản lý ngân sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo với cơ 
quan Tài chính cấp trên theo quy định.  

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và dự toán, 

phương án phân bổ ngân sách  năm 2022./. 

 
         Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND huyện; 
- Các đ/c thường vụ HU; 
- Các ĐC UV BCH Đảng bộ huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện khoá XXXI; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Các ban HU, phòng UBND huyện; 
- Lưu VT- HS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

                       Trình Văn Nhã 
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