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Ninh BInh, ngày, 5 tháng 44  nám 2022 S& 4 /BC-UBND 

BAO CÁO 
Dánh giá tInh hInh thtrc hin ngân sách nhà ntro'c nãm 2022, 

dr toán ngân sách nhà nu'&c và phân bô di.r toán 
ngân sách da phu'oiig nàm 2023 

Can cü theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà ni.rOc và các van bàn huóng 
dan có lien quan, Uy ban nhan dan tinh báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye dánh giá 
tInh hInh thirc hiên ngân sách nhà nithc (NSNN) näm 2022, di,r toán NSNN và phân 
bô d.r toán ngân sách dja phuo'ng (NSDP) näm 2023, nhii sau: 

Phãn thtr nhât 

TINH HINH THUC HIEN NSNN NAM 2022 

I. BOI CANH 

Nãm 2022 là näm thu hai và là näm có nghia quan tr9ng trong vic thirc hin 
các imic tiêu Nghj quyt Dai  hi dai biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dáng, Nghj 
quyt Dai  hi di biu Dãng b tinh 1n thi XXII, Nghj quy& s 104/NQ-HDND 
ngày 10/12/202 1 cüa HDND tinh v k hoach phát trin kinh t - xã hi 5 näm giai 
doan 202 1-2025. DAc bit, day là närn dâu tiên tinh Ninh BInh tir can di ngân sách 
và có diu tit v ngân sách Trung uoiig (vi t l là 9%). Trong bi cành kinh t 
th giâi tip tiic chju ánh huóng cüa djch bnh Covid-19, xung dt vu trang giva 
Nga vâ Ukraine kéo dài, xu hurng thu hep chInh sách tin t, tài khóa a nhiu quc 
gia, thai tit din bin phüc tap,.. .UBND tinh dã barn sat s1r chi dao  cüa Quc hi, 
Chinh phü, các b, ngành Trung uo'ng, cüa TiIIh u và HDND tinh, luôn nêu cao tinh 
thn trách nhim, doàn kt, phát huy dan chü, tp trung 1nh dao,  chi  dao  quyt lit, dirt 
dim dng b, hiu qua, linh boat  các giãi pháp phông, chng djch và tp trung phiic 
hi, phát trin kinh t - xã hi. Cñng vai sir vào cuc quyt lit cüa cá h thng chInh 
trj, sir n hrc, quyt tam phn du cüa cac ngành, các c.p, sir áng h cüa cong dng 
doanh nghiêp và nhân dan, qua do viêc th'irc hiên các thim v1t, rnlic tiêu phát triên 
kinh t - xA hi cña tinh dã dat  du?c nhiu kt qua tIch circ, tng thu NSNN i.râc 
thi.rc hiên näm 2022 là 23 .300 t dng, tang 16,4% so v&i dir toán. Các ngành, linh 
virc chü yu phiic hM tIch circ, tc d tang tnr&ng kinh t inrc thirc hin cà nàm dat 
8,06%, vlxçit k hoach d ra', quc phông an ninh dirge gift vftng, các chInh sách an 
sinE xA hôi, phüc lgi xã hôi, chäm lo các di tuçing chInh sách, khó khän, ngi.rai 
nghèo, nguai lao dng, bào v sac khOe càa ngi.thi dan dirge quan tam, thirc hin tOt. 

Tc do tang trirâng kinh t theo k hoch d ra t Nghi quyt s 104/NQ-HDND ngày 10/12/2021 cüa HDND tinh 
là 7%. 
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Tuy nhiên, ben cinh nhung k& qua dat  duqc con mt so ton tai  và dôi mt vói 
nhiu khó khan, thách thirc nhi.r: Hoat diông san xutt, kinh doanh cüa mt so lTnh 
virc cOn khó khàn; tang trung cOn thp so vOi khu virc, chi s nãng 1irc canh  tranh 
cp tinh PCI chira thrcic câi thin, tInh hmnh thiên tai, djch bnh din bin phüc 
tap. ..tác dng không thun Igi dn viêc thirc hin các nhim v11 phát trién kinh tê - 
xà hôi và tài chInh - NSNN nám 2022. 

II. THLXC HIEN NHIEM VU THU, CHI NSNN NAM 2022 (Chi tiêt theo 
cácBié'usdOl, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, l0kèrntheo) 

Duri six lãnh dao, chi dao cOa ChInh phü, Thu tuYng ChInh phü, Tinh üy, 
HDND tinh, UBND tinh dà kjp th?ii xay drng và tp trung chi dao  quyêt 1it, triên 
khai tIch circ, có hiu qua các nhiêrn v11, giãi pháp phát trin kinh th - xã hi và dir 
toán närn 2022. Can cü kt qua thuc hiên nhim vi NSNN 10 tháng dâu närn, UBND 
tinh dánh giá tInh hInh thc hin nhirn vit thu, chi NSNN näm 2022 nhtr sau: 

1. Vê thu NSNN nám 2022 

1.1. Dr todn thu NSNN trên dja bàn HDND tmnh giao là 20.018 1j3 dông, 
trong do: 

- Thu nôi dja 15.913 t dng, gm: 

+ Thu nôi dja không gm thu tin sü ding dat, thu x so kiên thiêt: 13.184 t 
dng; 

+ Thu tiên sü diing dt: 2.680 t dng; 

+ Thu x s kin thit: 49 t'T dng. 

- Thu ti'r hoat  dng xut nhp khu: 4.105 t dng. 

1.2. U'Oc thu'c hiên thu NSNNtrên i/ia bàn nãm 2022 

Tng thu NSNN trén dia bàn I.rc thi.rc hiên nãm 2022 là 23 .300 t) dng, tang 
16,4% so vci dir toán HDND tinh giao, trong do: 

a) Thu nôi dia: Ifo'c thuc hiên nãrn 2022 là 18.200 t' dng, tang 14,4% so vi 
dir toán HIDND tinh giao, grn: 

- Thu tin sir diing dt wc dat  2.680 t dng, dat  100% dii toán HIDNID tinh 
giao. 

- Thu tir boat dng x s kin thit uóc dt 50 t dng, tang 2% so vói dir 
toán HDND tinh giao. 

- Thu ni dja khOng bao gm tin sir diing dt, thu tr boat dng xô so kin 
thi&: U%c cà nãm dat  15.470 t dng, tAng 17,3% dir toán HDND tinh giao. TInh 
hInh thirc hin ma s khoán thu tir boat  dng san xu.t - kinh doanh cii th nhu sau: 

+ Thu tIt' doanh nghiêp nhà nu'ó'c trung u'ong: Dr toán HDND tinh giao là 
255 t dng, i.thc thirc hin cA nAm dat  200 t dng, dat 78,4% dr toán. S thu khu 
virc nay bj ãnh huO'ng giâm do chmnh sách giàm thus GTGT tr 10% xung 8% theo 
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Ngh quyt s 43/2022/QH15 cUa Quc hi v chInh sách tài khóa, tiên t ho trçi 

chucng trInh phic hi phát trin kinh t - xâ hi2. 

+ Thu tz' doanh nghip nhà nzthc djaphuv'ng: Dir toán F]DNID tinh giao là 33 

t dng, ithc thuc hiên cá näm dat 40 t dng, tang 21,2% so vi dir toán. 

+ Thu tic doanh nghiép Co vOn dáu tu' nu'O'c ngoài: Du toán HDND tinh giao 

là 274 ti dng, iiôc thuc hiên Ca näm dat  230 tS  dông,  dat  83,9% so vci dir toán. 

Uc thirc hin Ca näm không dat du toán do mt s nguyen nhân giàm thu, nhu: 
ChInh sách giàm thu GTGT tü 10% xung 8% theo Nghj quyt s 43120221QH15 

cña Quôc hi; khi các doanh nghip có vn du tu nixóc ngoài khó khãn trong san 
xut kinh doanh do thiu hiit ngun nhân lirc cht hrçmg cao và khó khän trong vic 
nhp nguyen vt 1iu du vào. 

+ Thu tic khu virc cOng thu'o'ng nghip ngoài quc doanh: Dr toán HDND 

tinh giao là 11.086 t' dng, uóc thijc hin Ca näm dat  13.372 t dng, tang 20,6% 

so vri dir toán. Day là khoàn thu quan tr9ng nht và chim t trçrng hn nht trong 
tng thu NSNN3. 

+ LphI trtcó'c bg: Du toán 1-IDND tinh giao là 330 t dng, i.thc thirc hin Ca 

näm là 330 t dông, dat  100% so vói dirtoán. 

+ Thué sic dung dá't phi nOng nghip: Dir toán HDND tinh giao là 13 t' dông, 

uOc thirc hin Ca nam là 16 t5' dng, tang 23,1% 50 vâi dir toán. 

+ Thue thu nháp cO nhán: Du toán HDND tinh giao là 275 t dông, uOc thirc 
hin cá nàrn là 350 t dng, tang 27,3% so vOi dir toán. S irrc thirc hin câ närn 

tang so vri dir  toán do dt bin dn ttir thu thu nhp Ca nhân tir chuyên nhuçmg bat 

dng san, chuyn nhugng chirng khoán và du tu van. 

+ Thu thué' báo v mOi tru'àng: Dir toán FIDND tinh giao là 450 t dông, uó'c 

thirc hin câ näm là 360 t5i dông, dat  80% so vi d1r toán4. 

2  Do chinh sách giàm thu GTGT tir 10% xu6ng 8% theo Nghj quyt s 43/2022/QHIS cüa Quc hOi  v chinh sách 

tài khóa, tiên t h trçl chuong trInh phuc hOi phát trin kinh t -xa hi: Näm 2022 hit thu khoáng 34 t) dOng cCia 
Cong ty TNHH MTV din 1irc Ninh BInh do môt s chinh sách diu chinh giá din cOa lông cong ty din 1rc mien 
bãc ( näm 2021 Cty TNHH MTV din 1irc Ninh Binh np 36 t5' dng, näm 2022 nôp 2 t' dOng), loai tri1 các yêu to 
dOt biên và giàm thuê do chInh sách thI các doanh nghip trong khu vuc Nhà rnrOc trung iioiig có so nOp  tiiong dOi 

On djnh qua các nãm. 

Trong ca cu s np ngân sách cOa kliu viic kinh t NQD thI s nop là cOa Tp doàn Thãnh Cong chiêm 94% (so 
nOp NSNN ca Tp doàn uàc thirc hin nàm 2022 là 12.600 t9 dng). s6 np NSNN cOa Tp doàn nay qua các näm 

tang tnrông khã cao do Tp doàn dày manh  lien doanh lien kt vOi các dôi tác nuâc ngoài, ma rng quy mô day 

chuyên san xuât, dâu tt.r them trang thi& bj, c s ha thng d tang scrc canh ti-anh trên thj tnrmg. Ben canh  do, các 

chInh sách diêu tiêt vi mô cüng tác dong tIch crc den doanh thu cOa 1p doàn nhu: Chinh sách han  ché xe nhp khâu 

theo Nghj djnh I 16/2017/ND-CP ngày 17/10/2017 cOa Chinh phO quy djnh "diêu kin san xuât, lap rap, nhp khâu 

Va kinh doanh dch viibão hành, bào di.rOiig 0 to"; ChInh sách giànl 50% 1 phi tnrâc ba vâi xe san xuât lap rap trong 
nuàc theo Nghj dinh sO 103/2021/ND-CP ngay 26/11/2021 cUa Chinh phO..; Ngoài so nOp cOa Tp doàn Thành Cong 

thi cO the thây trong näm 2022 so np cOa càc doanh nghip cOn 1a  giãm  manh so voi cing k5' bang 70% so vài cüng 

kS'. Nguyen nhân giãnl do chInh sách giãm thuê GTGT tir 10% xuông 8% theo Ngh quyêt so 43/2022/QH 15 cOa 

Quc hôi v chInh sách tài khOa, tin t h trçr chtroiig trInh phic hM phãt triên kinh t -xã hOi. 
Nguyen nhân khong dt dir toãn do chInh sách giãm mrc thud BVMT di vâi xang (trr etanol), 

dâu diesel, dâu mazut, dâu nhrn, mô nhm, dau hOa theo Ngh quyêt sO 18/2022/UBTVQHIS va Nghj quyét so 
20/2022/UBTVQH 15 cOa Uy ban Thtr&ig vu Quôc hôi, uóc giãm 175 t dong. 
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+ Thu phi và l phi: Du toán HDND tinh giao là 117 t dông, uâc thrc hin 

Ca näm là 94 t dng, dit 80,3% so vci dii toán. Tin d thu phi, l phi không dam 
báo dçr toán là do môt s khoãn phi duic giám theo chinh sách h trg phic hi kinh 
t sau dai dich5. 

+ Thu tin cho thuê mat dá't, mat nu'&c. Du toán HDND tinh giao là 70 t' 

dng, uOc thrc hin Ca näm là 70 t dng, dat  100% so vâi dir toán. 

+ Thu tIc qu9 dá't cong ich, hoa in cOng san tgi xâ: Du toán HDND tinh giao 

là 40 t' dng, trOc thrc hin cà näm là 40 t dng, dat  100% so vói dir toán. 

+ Thu khác ngán sách. Du toán I-IDND tinh giao là 180 ti dng, uâc thrc 
hin cà näm 2022 là 310 t) dng, tang 72,2% so vi dçr toán6. 

+ Thu tin cp quyn khai thác khoáng sán. Dir toán FIDND tinh giao là 58 

t dng, rnc t1c hiên cà näm là 55 t dng, dat  94,8% dir toán. Nguyen nhân do 
mt s donhnghip bj thu hM mó nm trên dir an du&ng cao t& Bc Nam và mt 
s doanh nghip dimg khai thác khoáng san do không thuê duçc dat7. 

* TInh hInh quán ij nr thué': 

Tinh dn th?i dim cui tháng 10/2022, toàn ngành thu dã thu np NSNN 
928 t' dng tin thu ng. Ba thrc hiên khoanh nq theo Nghj quyt 94/2019/QH14 
s tin ifly k 287 t' dng, xóa nçi tin pht chm np, tin chm np tin thu 30 
tr dng (tInh cà h so dang trInh cp có thm quyn). 

Tng s tin nçi thu uc là 1.137 t dng (trong do nq khó thu 45 t dông, 
ni ch xfr l 88 t' dông, no có khà nãng thu 1.004 t5' dông), chiêm t l 6,2% trên 
tong thc thu (18.200 t dông), vi.rçit chi tiêu ci1a Tong ciic Thuê giao (không vuçit 
qua 8% so thirc thu NSNN trên dja bàn). Tuy nhiên, so nq tuyt dôi con lan, t l 
ng cao chü yêu tai  mt so dja bàn và mt s doanh nghip.8  

Thông Ur s6 120/2021/TT-BTC ngày 2411212021 cOa Bô Tài chInh Quy dnh rnCrc thu mt s6 khoãn phi, l phi nh&m 

h trçY, thão gO khO khAn cho dM tuvng chju ãnh hiiàng bOi djch Covid-19, trong do quy djnh tr ngày 01/01/2022 

dênhêt ngày 30/6/2022 giãrn mirc thu cOa 37 khoàn phi, I phi 
6  SO thu khàc ngân sách tang cao chO yu là ti các khoàn thu khác khOng mang tinh chat can dôi nhti thutiên bão v 
dat trOng lOa là 37 t' dOng; COng ty C phn Hoàng Long Eco Green phai np NSNN d dáp img yêu câu s bO ye 
nàng lire, kinh nghirn thrc hin d an xây dijng Khu do thi Ninh Thing 1, xãNinh Thang, huyn Hoa Lu, so tiên là 

94,8 t dOng. 

Mt s doanh nghip nhi.r DNTN Xây dijng Xuân Trung, COng ty CPPTDT Thai San E&C, Cong ty TNHH TM 
Minh Tuân bi thu hOi lai rnô do nàm trên dir an di0ng cao tc Bc Nam, Cong ty TNHH Xuân Thin Ninh Binh drng 
thông báo thu tiên cap quyên khai thác khoang san do không thuë dirc dt. 

Thành ph Ninh Binh, s rn 717 t dng, buig 55,8% s uOc thu; huyn Hoa hi, so nq 53 t' dng bang 18,0% s 

irâc thu; huyén Gia Vin, s na 33 tS dng, bang 15,1% s usdc thu ... Mt s doanh nghip nçrthuê lO'n kéo dài, 
tong sO nq 940t' dông: (I) Cong ty CP Vi& Thành, nq 543 t' dong, là sO ncr kéo dài nhiêu näm, dä áp dcing  bin 
phap cuiO'ng chêtài khoãn, hóa dan, doàn lien ngành cOa TP Ninh BInh da lam vic don dôc thu ncr;  (2) Cong ty CP-
TOng Cong ty dâu Ui phát trin KCN PhOc Lc 89 t' dng, na tiên thue dat kéo dài nhiêu näm, dã ap dung bin pháp 
cuOng chê tài khoãn, Cong ty d ngh dirac bO trur tin GPMB; (3) DNTN xây dijng Xuân TrirOng ncr 67 t)' dOng ncr 
kéo dài nhieu nãm (trong do: tian thuê dat vàtiên chm np tin thuê dat 41 t' (tnrOng hccp virOng mac lien quan den 
cac hop dong thue dat tai khu vtrc Di san Quan the danh than1, Trang An) va 26 dong ty tien cham flop tien thue) (4) 
Cong ty CP thcrc phâm Xuât nhâp khau Dông Giao nq IS t' dOng, s ncr kéo dài nhieu näm chil you là tiCn thuO dat, 

dã ap dwig biên pháp cirong chO tài khoán; (5) Cong ty TNHH XD Va TM Hang Virang n 13 t' dOng, chil yOu là 
tiOn cap quyOn khai thác khoang san kOo dài nhiu nam d ap dng bin phap cuOng chO tài khoàn, hOa dan, dO nghj 
thu hôi giây phép khai thác khoáng san; (6) COng ty CP XNK PhOc Lc ncr 11 t dOng, ncr  kOo dài nhiOu näm, dã Op 
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D& vói vic quail 1 nç thus trên dja bàn, Cuc Thus dã có Quyêt djnh so 

392/QD-CTNBI ngày 07/5/2021 ban hành D an "Tang cung Cong tác quãn 1 nç 
và cuo'ng chê no thuê, chuân hóa dfr lieu no thu trên dja bàn tinh Ninh BInh". Dông 
thi kip thai chi dao thu no, cu0ng ch no thuê dOi vi các trithng hap ng thuê theo 
dung 1ut Quãn l thuê. Ben canh  vic tháo g kho khãn cho nguôi np thuê thông 
qua viêc thuc hiên gia han, khOng trnh tiên châm nOp, min tién châm nôp Cuc 
Thuê chi dao quyêt hét dôi voi cac truang hap no thuê nhu don dôc, cixng chê no 
thuê theo Luât Quãn 1 thuê, dê nghi thu hOi dat, dê nghj thu hOi giây phép khai thác 
khoáng san, t?m  hoãn xuât cânh dôi vOi ngui dai  din theo pháp lut... Dôi vi Co 
quan Thuê, phân cOng phân nhim Cu th dn tirng can b quán 1, Lãnh dao  Chi 
cuc, Lãnh dao Cuc Thuê, dông thôi có co ch theo dOi, don doe, kiêrn tra vic thirc 
hin dê kjp thi chi dao  cOng tác thu trên dja bàn. 

b) Thu tir hoat dông xut nhp khu uôc dat  5.100 t' dng, tang 24,2% so vth 
dir toán HDND tinh giao. 

2. Thuc hiên nhiêm vu chi NSDP nãm 2022 

Dr toán HIDND tinh giao tOng chi NSDP nàm 2022 là 16.306 t' dOng, ithc 
thirc hin nãm 2022 là 18.55 1,3 ti dông, tang 13,8% so vi dir toán. Kêt qua thrc 
hiên chi tai môt so linli vile chü yêu nhu sau: 

a) Chi du tii phát trin: 

Du toán chi HDND tinh giao näm 2022 là 5.577,5 t dng, uâc thirc hin cá 
näm là 6.497,1 t' dông, tang 16,5% so vi dii toán. Nguyen nhân tang chü yêu là 
do chi dâu tu tü nguôn dir phOng và ngun tang thu can dOi chi thithng xuyên. 

b) Chi thumg xuyên: 

Dir toán chi HIDND tinh giao näm 2022 là 8.50 1,4 t dng, uâc thirc hin Ca 
näm là 8.7 14,7 t' dông, tang 2,5% so vi dii toán. Trong do các khoàn chi sir nghip 
giáo diic, khoa h9c cOng ngh, dêu dat  và vuqt dij toán. 

Chi thung xuyên dã CO bàn dáp üng nhim v cua các ngành, các cap và các 
dan vj, darn báo kinh phi thirc hin CáC chInh sách chê d cüa trung uang Va Cua 
tinh ban hành, tang cu?ing thirc hin các chInh sách an sinh xã hi và dam bào nguôn 
ngân sách dê th?c hin các nhirn v1i quan tr9ng, dt xuât phát sinh trong näm. Tuy 
nhiên, con môt sO nhiêrn v1i chi dA duoc giao dir toán dâu nãm nhmig các co quan, 
don vj dugc giao chü trI ch.m tham rniiti triên khai thirc hin, nhix: chuang trInh 
nii1c tiêu quOc giaxây dirng nOng thOn mOi, phát triên kinh tê xa hi dOngbào dan 
tc thiêu sO và mien nüi, giàrn nghèo ben vng, chuong trInh m11c tiêu y tê dan sO, 
kinh phi thirc hin 1mg diing cOng ngh thOng tin, vic triên khai thirc hin mua sam 
trang thiêt bj giao dc; Nguyen nhân chñ yeu là do vic các Co quan trung uang ban 

dung bin pháp cu0ng ch tài khoan, hOa &m, tarn hoän xut cãnh dI vài ngtiO dai  din theo pháp Iut; (7) Cong ty 
TNHH Hãi Chung nq 9 t dOng, ni kéo dài nhiu näm, dã ap dung bin pháp cirolig chê tài khoàn, hóa dan, dang 
thirc hin thu qua bàn tài san; (8) Cong ty TNHH Xuân Thin nq tiên cap quyn khai thác khoãng san 9 t' dOng, nç 
kéo dài nhiêu narn, dan vj vróiig mc do chtra dirc thuê dt d khai thãc khoáng san, hin dangch chi do cOa 
UBND tinh chi dao  vic 101 thi gian np; (9) Cong ty CP ChO tao  may Ninh BInh n tiën thué dat 11 t' dOng, fl9 

kéo dài nhiéu näm, dà áp di,ing bin pháp cuOng ch tài khoàn; (10) Cong ty TNHH Trung Linh Phát nv 173 ti', n 
mOi phát sinh näm 2022. chO yu là thué BVMT, dã áp dung bin pháp ci.rOng chê tài khoân, hOa don dôi vai Chi 
nhánh. 
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hành các van bàn hithng din, quán l, sir dicing kinh phi s1r nghip thirc hin 03 
Chuong trInh rniic tiêu quôc gia con chua kjp th?ii. 

c) Chi trá no lAi: 

Dirtoán chi HDND tinh giao nãm 2022 là 1,8 t dng, uc thirc hin cã nàm 
là 01 t dông, dat  57,7% so vOi du toán. Nguyen nhân chü yêu là do trong nàmdiêu 
chinh giàm tong so von ngân sách tinh vay laj  cüa Di,r an tang cuông quán l dat dai 
và d lieu dat dai. 

d) Chi b sung qu5 dir trü tài chinh: Uôc thrc hin 01 t dng, bang 100% 
dir toán. 

d) V s1r diing dir phông NSDP. 

Dir toán chi HDND tinh giao näm 2022 là 493.4 t dông. Vic str diing dir 
phông NSDP näm 2022 dam bão dOng quy dinh cüa Lu.t NSNN, dung thârn quyên, 
gop phân xcr l kjp thai các nhiêm chi phOng chông thiên tai, dch bnh, ho trçl ngu?i 
dan gp khó khàn do djch Covid-1 9 và các nhiêm vi cap bach khác cüa dja phung. 

3. Can dôi NSDP 

Can c(r uâc thirc hin thu NSNN nàm 2022, NSDP dam bâo thirc hin các 
nhim vi chi dã du9'c HDND tinh thông qua. Các cp ngân sách dâ chü thng sir 
di.ing ngun d1r phông, tang thu, rà soát, sp xp các thim v1i chi và các nguôn hrc 
hcip pháp khác d dam bão các nhim viii chi quan tr9ng, phOng chng djch bnh và 
các nhim v11 chInh trj, phát trin kinh t - xã hôi cüa dja phuo'ng. 

Kt thñc nàm ngân sách, can cir kt qua thirc hin thu ngân sách den ngày 
31/12/2022 và kt qua rà soát các nhim vli chi, các khoàn tit kim chi, UBND tinh 
së báo cáo Thithng trçrc HDND tinh phucmg an sir dicing so tang thu, tiêt kim chi 
ngân sách cp tinh theo dàng quy djnh cüa Lut NSNN. 

Vic thirc hin k hoach vay, trã nq cho can di NSDP diiçc diu hành, quàn 
I trong pham vi dir toán thr ic giao. Các khoán nç gc, lAi duqc thanh toán kjp thai, 
dam bào d.y dü, dung han  theo cam kk Vay nithc ngoài cña ChInh phü ye cho dja 
phuo'ng vay lai  d thirc hin các cong trmnh dii' an là 91,8 t dng, bang 100% dir 
toán. Trong do Dir an Tang cllO'ng quán l dt dai và ca sâ dü 1iu dat dai (Vay 'ai 
vn ngân hang WB) dã dirge diu chinh tng muc du tu và ca cu vn (Quyt djnh 
s 253 1/QD-BTNMT ngày 22/12/202 1 cüa Bô Tài nguyen và Môi tnthng và Quyêt 
djnh s 358/QD-UBND ngày 15/4/2022 cüa UBND tinh), trong do tong so von ngân 
sách tinh vay 'ai  con 6,13 t' dng, dir kin näm 2022 vay lai  là 3,597 t' dông (di,r 
toán näm 2022 b trI là 15,47 t dng). Dii' an Cái thin ca si ha tang do thj Phát 
Diem, huyn Kim San dir toán là 42 t dng, dir kiM diM chinh dir toán 11,873 t' 
dMg tü dir an Tang cuO'ng quán 1 dt dai và Co si d1'r lieu dt dai; 2,413 t dOng tr 
dir an Xây drng âu Kim Dài và 1,661 t' dng ti'r dir an SCra chüa và nâng cao an 
toàn h dâp tinh Ninh BInh, tng dij toán sau diM chinh là 57,947 t' dOng. 
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4. TInh hInh thirc hin Chtroiig trinh phiic hôi và phát triên kinh té - xã hi 

Thirc hin Nghj quyt s 43/2022/QH15 ngày 17/01/2022 cüa Quôc hi ye 
chInh sách tài khóa, tin t h trçi Chuang trInh phiic hi phát trin kinh th - xã hi 
và Nghj quy& s 1 1/NQ-CP ngày 30/01/2022 cüa ChInh phñ v chuang trInh phiic 
hôi phát trin kinh t - xä hi, UBNID tinh dã ban hành Van bàn s 1 62/UBND-VPS 
ngày 22/02/2022, giao nhiêm vu cu th cho cac ngành, dja phung, lam co s dê chi 
dao, don cMc các doTi vj nghiêrn tüc, tp trung trin khai thirc hin các nhim vi 
du9c giao nhäm thixc hiên chuung trInh phiic hi phát trin kinh té - xã hi trên dja 
bàn tinh dam bào thit thirc và hiu qua. 

Tinh drã thirc hiên phân b vn du tu ti'r ngun vn Chucing trInh phiic hi 
và phát trin kinh t - xã hi do Ngân sách Trung uong b sung là 150 t dng cho 
02 cong trInh dir an, dat 100% k hoach. Kip thai tháo g các khó khän, vuâng mac, 
tao duoc chuyn bin tich cuc trong trin khai xây drng mt s cong trInh két c.0 
ha tang quan tr9ng. 

Thirc hin quy djnh t?i  Nghj quyk s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 ye mt 56 

chInh sách h trci nguôi lao dông và ngiai sü ding lao dng gtp kbó khàn do di 
dich COVID-19 và Quyt djnh s6 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tuang 
ChInh phü quy djnh v vic thirc hin môt s chInh sách h trq nguôi lao dng và 
ngiiai str diing lao dng gp kho khän do dai djch COVID-19; Quy& djnh so 
08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cña Thu ttró'ng ChInh phü quy djnh ye vic thirc 
hin chinh sách h trçv tin thuê nhà cho ngi.rai lao dng. UBND tinh dã cap bô sung 
kinh phi cho các co quan, don vj d thirc hiên h trq ngithi dan, ngithi lao dng gp 
khó khän do djch Covid-19 cho 12.658 di tuqng, kinh phi là 15,677 t dông; M 
trg tin thuê nhà cho cho ngithi lao dông có quan he lao dng, dang O thuê, 0 try, 
lam vic trong các khu cOng nghip là 2,96 t dng. Ben canh  do, UBND tinh cüng 
trInh HDND tinh ban hành Nghj quyt s 23/2022/NQ-HDND ngày 15/7/2022 v 
vic quy djnh chInh sách h trq tin thuê nhà v vic quy djnh chInh sách h trg tin 
thuê nhà cho nguai lao dng có quan h lao dng, dang a thuê, try, lam vic trong 
doanh nghip, h9p tác xã, h kinh doanh có däng k kinh doanh ngoài khu cOng 
nghip trén dja bàn tinh Ninh BInh, h trg cho 538 d,i tisçing, kinh phi 0,7 t dOng. 

III. DANH GIA CHUNG 

1. Kêt qua dt du'qc trong viêc thtrc hiên nhiêm vi thu, chi NSNN 

M5t íà, trong M cánh kinh te the' giài có nhiu din biê'nphi'cc tgp, ánh hu'óng 
cza thién tai, dich bênh, viêc trkn khai, t chi'c thwc hién các cci ché, chinh sách 
tâi chInh - ngdn sách dUVC UBND tinh chi dew, diu hành chi d(5ng, linh hogt, hiu 
qua, darn báo hoàn thành dir toán NSNN du'crc HDND tinh giao nàm 2022, vfra gop 

phcn tháo gô khó khàn cho doanh nghip, hâ trçi ngu'&i dan bj ánh hu'ó'ng bài d/ch 
bnh, gop phcn duy tn, thzc day phát trian kinh te' - xã hi cla tinh. 
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Mc dii nãm 2022 bj ánh hu&ng bài nhiu yu t khách quan ye bôi cânh kinh 
t th gii Va trong nuó'c, các chInh sách min giâm thu 9, thu NSNN ithc viit dir 
toán I-IDND tinh giao nàm 2022. 

Các nhim vu chi duc darn báo và dà dáp üng nguôn 1irc cho cong tác phông, 
chng djch bênh; chuoTig trInh phic hM phát triên kinh tê- xA hi; các Chucrng trInh 
rnic tiêu quc gia; h trçi ngiii dan, ngiiô'i lao dng, doanh nghip, hçp tác xã, h 
kinh doanh tirng bisó'c phiic hM sau th?i gian dài bj ánh hir&ng do djch bnh, dam 
bâo thuc hiên các chinh sách an sinh xã hôi trên dia bàn tinh và các nhim vii chi 
quan tr9ng cña da phrning nhu: Kinh phi t chüc k5' nim 200 näm danh xung và 
30 näm tái Ip tinh Ninh BInh; Kinh phi phi hçip t chüc Dai  hi the thao Dông 
Nam A ln thu 31 (Dang cai mon Karate); Kinh phi t chüc Dai  hi The diic the 
thao các cp tinh Ninh BInh 1n thir VII va tharn gia Di hti Th thao toàn quôc lan 
thir IX näm 2022; Kinh phi 1rng diing, cong ngh thông tin, xây dirng chinh quyên 
din tir; Kinh phi h trg cho các di tisçmg don Têt Nguyen dan Nbâm Dan; Kinh 
phi thirc hin bào darn co s& vt chat cho cong an xã chInh quy và các nhim vit an 
ninh, an toàn trt tu xã hi,... 

Hai íà, quán ij chi tiêu chat  chê ct giárn các nhim vi chi chu'a thy'c sy' can 
thiê't hoác chdm trién khai, triét d tiê't kirn chi thithng xuyên gán vó'i vic tri&n 
khai cong tác sap xe'p igi bó may, tin/i gián biên cM, di mO'i don vj sy' nghip cOng 
1p theo Nghj quye't sO' 18-NQ/TWvà Nghj quyê't sO' 19-NQ/TWcia H(5i nghj Trung 
u'o'ng 6 (Khóa XII). 

Cong tác giao di,r toán chi ngân sách dtxqc thirc hin theo dñng quy djnh cüa 
Lut NSNN và cac van bàn hithng dn Lu.t. Ngay tir d.0 näm, can cu1r Thông tir so 
122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 cüa B trithng Bô Tài chinh, UBND tinh Ninh 
BInh dã ban hành Quyt djnh s 38/QD-TJBND ngày 14/01/2022 ye ban hành Quy 
dinh môt s dim v diu hành du toán NSNN tinh Ninh BInh näm 2022, trên co su 
do các cp, các ngành chü dng trin khai thuc hiên kim soát chi chat chê, dam bào 
theo dung rnuc dich, tiêu chun, dinh müc, ch d nba ni.râc quy djnh. Thijc hin 
ch d cong khai ngân sách theo du'ing quy djnh. 

Thuc hiên Nghi quyt s I 8-NQ/TW Hi nghj Trung uo'ng 6 (Khóa XII), 
UBND tinh dã chi dao  các ccr quan, don vj nghiem tàc thirc hin các miuc tiêu, nhim 
vu, trong do tip tuc di mó'i, s.p xp, ti chuc b may cüa h thng chInh trj tinh 
gun, hoit dng hiu 1irc, hiu qua và phü hc'p vâi th ch kinh t thj truông djnh 
huóTig xã hi chü nghia nh.m tang clxô'ng vai trô lAnh duo cüa Dâng, nâng cao hiu 

Nghi dinh s6 92/2021/ND-CP ngày 27/10/2021 cOa Chinh phCi quy djnh chi tit thi hành Nghj quyt S6 406/NQ-
UBTVQHI5 c0a Uy ban Thirong vu Quôc hi ban hành mt so giãi pháp nhäm h tr doanh nghip, nglr&i dan chju 
tacdng cta dich Covid-19, Nghj djnh so 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 cüa ChInli phO quy djnh chInh sách 
mien, giãm thuê theo Nghi quyêt so 43/2022/QHI 5 cOa Qu6c hôi v chinh sách tài khOa, tiên t ho tra chiicmg trInh 
phic hôi vàphát trien kinh tê - xã hôi, Ngh quyêt s6 1 8/2022/UBTVQH 15 ngày 23/3/2022 cCa Uy ban Thi.thng v 
Quôc hivê nirc thué BVMT dôi vài xäng, dâu, m nhm, ãp dung tCr ngãy 01/4/2022 den het ngày 31/12/2022; 
Nghi quyet sO 20/2022/UBTVQHIS ngay 06/7/2022 ccia UBTVQH quy djnh ye mirc thuê BVMT dOi vài nhiên 1iu 
bay, ãp dvng  tr ngày 11/7/2022 den ht ngày 3 1/12/2022. 
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qua quail i cüa Nhà nithc và chit hang hott dIng cüa Mt trn To quôc, các doàn 
the chInh trj, xã hi; phát huy quyên lam chü cüa nbân dan. Tinh giân biên chê gän 
vi ca câu lai, nâng cao chat hxoi-ig, str ding hiu qua di ngü can b, cong chirc, 
viên chirc; giâm chi thung xuyen và gop phn cãi cách chInh sách tiên hrang. 

Ben cnh d, thirc hin Nghj quy& s 1 9-NQ/TW Hi nghj Trung hang 6 
(Khóa XII), Nghi dinh so I20/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cüa ChInh phü, các 
dan vj sIr nghip cOng 1p trên dja bàn tinh dã thirc hin sp xp, kin toàn theo 
ding quy djnh, darn bâo tinh gon, hoat dông hiêu lire, hiu qua, phü h9p vói mng 
1ui dan vi si,r nghip cong 1p duçrc cp có thm quyn phê duyt. Các dan vi dã 
phát buy ducic quyên tu chü v thisc hiên nhiêm v1T, t chirc b may, nhân sr vâ tài 
chInh dé hoàn thành nhim vt duGc giao, cung dtp djch vi1 cht luçmg cao cho xa 
hi, qua do giám kinh phi h trçr ti'i NSNN, to ngun 1irc thirc hin các chInh sách 
an sinh xa hi cña tinh, h6 trcr các dan vi nâng cao cht luçrng djch vi, tp trung dâu 
tu dOi vói các 1mb virc sir nghip cong ca bàn, tr9ng yêu, ixu tiên dâu tu cho các 1Tnh 
virc giáo d1ic - dào tto, y t& khoa h9c cOng ngh... 

COng tác quàn l, mua sm tài san cOng t?i  các ca quan, dan vj và các huyn, 
thành ph nàm 2022 dam bào chit chê, ti& kim theo dung quy djnh cüa Lu.t Quãn 
l, str diing tài san cOng, Lut D.0 thu và các van ban huOng dn lien quan. 

Ba là, cong tác cái cách hành chInh trong 17nh vzrc tài chInh - ngán sách tiép 
tyc thrQr day manh. 

Tat cã các doanh nghip trên dia bàn tinh dugc tuyên truyên, hu&ig din, ho 
trg thuing xuyên v djch v11 np thuê diên tfr, ké khai thus qua rnng, str diing hóa 
dan din tir. Duy trI thixông xuyên t l doanh nghip däng k thânh cong djch vi 
np thu din tir vi ca quan thu và các ngân hang thuung rnai; Ciic Thuê tinh dã 
phi hcrp chat chë vài CáC ca quan có lien quan th1rc hin có hiu qua chü truong 
hin di hóa quy trInh quân 1 thu, np thu giüa ca quan Thug - Kho bac Nba nuc 
- Hãi quan - Tài chInh - Lien doàn lao dng tinh - BHXH tinh. Ngành Hâi quan cüng 
dã trin khai thirc hin quy trInh hin dti hóa thu NSNN, chuang trInh np thuê din 
ti:r 24/7, pMi hcip thu NSNN vi các ngân hang thuang mi tii diêu kin thun 1çi 
nhtt cho ngithi np thu. 

2. Mt so hin ché, khó lilian 

2.1. VhhuNSNN 

- V s thu nôi dia: 

Närn 2022, kinh t th giui có du hiu phuc hi, nhiu quc gia dã manh  dn 
m cua, nói lông các chInh sách tin tê, song, do ành hhthng cüa xung dt Nga - 
Ukraine cüng vói nhthig h.0 qua ca dai djch Covid-19, kinh tê the giôi phyc hôi 
chârn han so vó'i du báo truóc do, lam phát ô nhiêu nuOc. Trong nuâc, nên kinh tê 
dugc mc cua trong trtng thai hInb thung rnó'i, djch bnh Covid- 19 ca bàn dugc 
kiêm soát, tio tin d quan tr9ng dê phiic hi và phát trin kinh tê - xã hi; các hott 
dng van boa - xã hi dn tth 1ti bInh thumg. Tuy nhien, già ca mt sO hang boa 
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du vào tang, nht là giá xäng du, ngun nhân lrc lao dng thiu hiit civic b ành 

huâng dn hoa dông san xut kinh doanh cüa doanh nghip và ngiRii dan trong 
tinh. Cüng vi do, các chInh sách v rnin giãm thu duqc ban hành nhäm ho trq, 
giñp các doanh nghip, h kinh doanh... khc phc khó khàn, phiic hôi san xuât, 
kinh doanh cia ành hung không nhó dn s thu NSNN trén dja bàn tinh. 

Mac dñ tin do thu nôi dja dat khá, i.râc thuc hin vuqt dii toán, song khoàn 
thu tin sir diing dt con dat  thp, s thu tin sir ding dt dn ngày 10/11/2022 là 
1.733 t dông, dat  64,7% du toán HDND tinh giao närn 2022, ithc thirc hin cá nàm 
là 2.680 t dng. Nhu vây, trong hai tháng cui näm can phài thirc hin thu tin sü 
ditng dt khoàng gtn 1.000 t' dng là kho khãn trong bi earth thj tnr&ng bat dng 
san hin nay. 

- V s thu tiir hoat  dng xut nhp khu: 

Mt hang chim s thu 1ón là linh kin 1p rap 0 to cüa Nba may 0 tO Hyundai 
Thành Cong däng k tham gia Chuang trInh ixu dãi thu nhp khâu 1mb kin phi 
tñng 0 to theo Nghj djnh s 101/2021/ND-CP ngày 15/11/2021 si:ra dôi, bô sung 
Nghj djnh s 57/2020/ND-CP ngày 25/5/2020, Nghj djnh s 122/2016/ND-CP và 
Nghj djnh so 125/2017/ND-CP ngày 16/11/2017 cüa ChInh phü tác &ng ion den 
s thu np NSNN. 

Ben canh do, Nghi dinh s 57/20201ND-CP cQng b sung them quy djnh vêáp 
dung thu sut 0% di voi nguyen lieu, linh kin san xuât, gia cOng các san phâm 
cOng nghip h try, trong thai gian tOi d1r kin các doanh nghip san xuât, 1p rap 
các san phâm cOng nghip h trçi se däng k tham gia chuong trinh uu dài thuê, do 
do tác dng dn s thu NSNN. 

2.2. Vê chi NSDP 

- Nhu cu ngun 1irc cho du tu phát trin, bào dam an sinh xã hi, quôc 
phOng, an ninh là rt IOn; nhiu chinh sách ch d mOi do Trung hang và dja phi.ro'ng 
ban hành cn b trI ngun d giài quyt; thiên tai, djch bnh din bin phOc tap  dôi 
hOi cn ngun kinh phi lOn d th?c hin. Dc bit di vOi tinh Ninh BInh tü nãm 
2022 là tinh tir can di ngân sách nên phâi tir dam bâo toàn b kinh phi thirc hin 
03 Chuo'ng trInh miic tiêu quc gia (Chuang trInh mic tiêu quc gia phát trin kinh 

- xa hi vi1ng dng bào dan tôc thiu s và min nOi, Chucrng trInh mirc tiêu quOc 
gia giàm nghèo bn vüng và Chuong trInh miic tiêu quc gia xây dimg nOng thOn 
mOi) và các ché d, chInh sách an sinh xà hi do Trung uang ban hành gay áp l?c  iOn 
dn diu hânh chi NSDP. 

- V chi du ti.r phát trin tr ngun thu tin sO diing dt: Cp nht den ngày 
10/11/2022 dat  1.733 t' dng, bang 64,7% dir toán HDND tinh giao nãm 2022, uOc 
thirc hin cá näm là 2.680 t' dng. Nbu vy, trong nhUng tháng cui näm can phài 
thirc hin thu tin su dung dt khoang 1.000 t dng d dam bào can di ngân sach 
tO ngun thu tin sO diing dt là khó khàn trong bM cânh thj tnrOng bt dng san 
hiên nay. 
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- Môt s nhiêm vu thiic hiên chü tnrang cüa Tinh ày, Nghj quyt cüa HDND 
tinh, Chrcing trInh, d an, k hoch, quyt dinh cüa UBND tinh, các chiiang trInh 
MTQG diã b tn dir toán ngân sách cp tinh näm 2022, các Co quan, dan vj dixçc 
giao chñ trI con chm tham miru trInh cp cO thm quyn ban hành tiêu chuân, djnh 
müc. Nguyen than chü yu là do viêc các co quan trung uang ban hành các van bàn 
hi.thng dan, quãn l, sü diing kinh phi sir nghiêp thirc hin 03 Chuang trinh mic tiêu 
quc gia con chija kjp th?i. Mtt s cci quan, dan vj chira xây drng k hoach trong 
nãm lam ãnh hithng dn viéc b trI nhiêm v11 phát sinh ngoài d1r toán. 

IV. TiNIH HINH TIIUC HIEN KE HOiCH TA! CHINH NAM 2022 
CUA CAC QU TA! CH!NH NGOAI NGAN SAd DO T!NH QUAN L 

1. Tang s dir du nàrn 2022 cüa các qu là 773 t dng, trong do Qu phát 
trin dt chim 79,3%, Qu Du ttx phát trin chim 6,8%, Qu phông chng djch 
Covid-19 chim 5,5%, Qu dn an dáp nghia và an sinh xà hti chim 4%, Qu5 phông 
chng thiên tai là 3%, các qu9 con li chim t' trçng không dáng k. 

2. Thtrc hiên nãm 2022 

- Tng s thu cüa các qu ixOc thuc hin là 713 t dng, trong do NSNN cap 
và h trçY là 509 t dng. 

- Tng s chi các qu uót thirc hin là 1.056 t dng. 

- S dir các qu5 cuSi nãm 2022 thc thirc hin là 429 t dng. 

3. Dánh giá kt qua thijc hin kê hoch tài chInh Ham 2022 cüa các qu 
tài chInh nhà nuo'c 

Trong nám 2022, co bàn các qu9 tài chIth dã thirc hin thu, chi theo dung quy 
djnh va k hoach tài chinh nàm 2022 di.rcic cp có thm quyn phé duyt; dng thai 
tAng cuOng kim tra, kim soát, nâng cao hiu qua sir diing qu9. Hot dng cüa các 
qu5 tài chInh dA gop phn thüc dy xa hOi boa, buy dng them duqc ngun tâi chInh 
trong xã hi và cñng vi NSNN thirc hin t& hon các miic tiêu phát trin kinh tê - xA 
hôi cüa tinh. 

4. Mt s giãi pháp tAng clrOng quãn 1 các qu5 tài chInh nhà rnthc (TCNN) 
ngoãi ngân sách 

Tip tiic trin khai thirc hin nghiêm tñc Chi thj s 22/CT-TTg ngày 
27/8/20 15 cOa TTCP v vic tang cuing cong tác quail 1 di vôi các Qu TCNN 
ngoài NSNN; Nghi quyt s 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22/10/2019 cüa Uy ban 
Thismg vi Quc hi v rnt s thim vii và giái pháp dy math  vic thirc hin 
chinh sách pháp lut v quàn l, sCr dicing các qu5 TCNN ngoài NSNN, tp trung 
thirc hin các thim vii tr9ng tam sau: 

- Chi thành 1p qu TCNN ngoài ngân sách mâi trong trithng hçp tht can 
thit và dü diu kin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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- Tip tue rà soát, s&p xp, di vâi co ch hoat dng các qu' TCNN ngoài 
ngân sách theo tinh thn Nghj quyt st 792/NQ-UBTVQH14 cüa Uy ban thithng 

vu Quc hôi. 
- Tiêp titc rà soát các van bàn QPPL có lien quan ye quân 1, sr dçing các qu9 

TCNN ngoài ngân sách d trInh cp Co thm quyn xem xét, quy& djnh sira dôi, bô 

sung, bãi bO. 
- Tang cuOng cong tác quán 1", kim tra, giám sat hot dng cüa các qu bão 

darn vic quàn 1 sir dung các qu5 dung pháp lut, cong khai, minh bach. 

V. Các giãi pháp chü yu nhám phân dâu hoàn thành nhim vii nsnn 

nãm 2022 

1. Vi quy& tam hoàn thành các nhim vi, rrnlc tiêu phát trin kinh t- xã hi 

và dir toán NSNN näm 2022 dã dugc HDND tinh quyêt dnh, các cap, các ngành 
tip t11c thirc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp lu.t v NSNN, du tu công, thuê, 
phi, lê phi, hài quan,...; các Nghj quyt cüa ChInh phü, Chi thj cüa Thñ tithng ChInh 
phñ, chi dao cüa Bô Tài chInh, Tng Cue thu, Tng Citc Hài quan; các Nghj quyêt 
cüa Ban Chip hành Dàng b tinh, HDND tinh, Quyêt djnh và Quyêt djnh cüa UBND 
tinh v diu hành du toán NSNN nãm 2022. 

2. K.hn truung t.p trung trin khai thirc hin du giá quyên sü ding dt de 
hoàn thành dr toán s thu tin sir dung dt näm 2022, dam bào can di ngân sách. 

3. Dy mnh các bin pháp chng tht thu ngân sách, phn du hoàn thành 

chi tieu, d? toán thu NSNN trên dja bàn tinh. 

4. Diu hành chi NSNN theo du toán, chit chë, ti& kiêm, hiu qua, dam bâo 
nguèn lirc cho phOng, chng thiên tai, djch bênh, h6 trq phiic hi kinh t. T.p trung 
day nhanh tin d thirc hin Va giâi ngân các ngun vn thuc k hotch näm 2022, 
von thirc hin các Chuang trInh rnic tiêu quc gia. 

5. Si& cht kST 1ut, k5' cung tài chInh; tang cuông thanh tra, kim tra, giám 
sat và cOng khai, minh bach; thuc hiên nghiêm các kt luân thanh tra, kiêm toán. 

Phn thfr hal 

flU TOAN NSNN NAM 2023 vA PHAN BO NSDP NAM 2023 

Tren co so dánh giá tInh hInh time hiên thu - chi NSNN näm 2022, can cir dir 
toán NSNN nam 2023 duqc trung ming giao, Uy ban nhân dan ttinh trInh Hi dông 

nhân dan tinh dir toán NSNN và phân ho NSDP näm 2023, nhu sau: 

A. flU' TOAN NSNN NAM 2023 

(Chi tié't theo các Biu s 11, 12, 13, 14 kern theo) 

I. flU TOAN THU NSNN NAM 2023 
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Nàrn 2023 tip tiic thirc hién quy dinh v phân cp nguôn thu, nhim vit chi Va 
t I phân tram (%) phân chia các khoán thu giQ'a ngân sách các cap chinh quyên 
dja phirong tinh Ninh BInh theo Nghi quyt s 94/2021/NQ-HDND ngày 27/9/202 1 
cüa Hi dông nhân dan tinh va Nghi quyt süa dM, bô sung mt so diêu cüa Quy 
djnh phân cap nguôn thu, nhim vii chi và t 1 phn tram (%) phân chia các khoán 
thu gia ngân sách các cap chInh quyn dja phuoi-ig tinh Ninh BInh ban hành kern 
theo Nghj quyêt so 94/2021/NQ-HDND. 

Trên co sâ dánh giá thi.rc hiên näm 2022, d,r toán thu NSNN nàm 2023 duçc 
xây dirng theo quy djnh cüa Lut NSNN, Lut Quán l thu và các Lut ye thuê, 
phi, l phi và các van bàn pháp lut có lien quan, din biên ph1ic hôi cüa nên kinh 
tê, diám bão thu dung, thu dü các ngun thu cña NSNN, di dôi vfii nuôi duô'ng nguôn 
thu. Tp trung phân tich, dr báo tInh hInh kinh t, tài chinh th gió'i và trong nuOc. 
TInh toán ci the cac yeu to tang, giàm và djch chuyn nguôn thu do thay dôi chInh 
sách pháp luât ye thu, rnin, giàm thu& phi, 1 phi, gia hin th?yi gian np thuê, tiên 
thuê dtt và l trInh ct giàm thus d th?c hin các cam kt hi nhp kinh t quôc te. 
Tiêp tiic thrc hin quyt 1it các bin pháp cãi cách hành chInh, hin dii hóa cong 
tác quãn l thu; tang cuông cOng tác quân l, chng that thu, nhât là chông that thu 
thu trong kinh doanh, chuyên nhuo'ng bt dng san; dy manh  thanh tra, kiêrn tra 
thuê, cMng chuyên giá, gian lan thi.rong rnai, trOn thuê, quán l cht chë giá tInh 
thu; quail 1)2 cO hiu qua các ngu1i thu mói phát sinh ti'1 các giao djch thirong nwi 
din tCr và kinh doanh trên nên tang so; quyêt lit xir 1)2 nçi d9ng thuê và kiêm soát 
chat chë hoàn thu. 

I. Tong diy toán thu NSNN trên dla  bàn nám 2023 là 22.383 t dông, tang 
4,7% so vói dij toán trung u'o'ng giao, tang 11,8% so vói diy toán HOND giao nàm 
2022, bang 96,1% u'ó'c thirc hin näm 2022, bao gôm: 

- Thu nôi dja khOng gm tin si'r diing dt, thu x so kiên thiêt là 15.003 t)2 
dng, bang dir toán Trung utmg giao, tang 13,8% so vii dir toán HDND tinh giao 
nám 2022 và bang 97% uóc thrc hin näm 2022. 

- Thu tin sir dung dt là 3.000 t)2 dng, gp 1,5 lan so vi dir toán Trung 
hang giao'°, tang 11,9% so vci dir toán HDNID tinh giao näm 2022 và tang 11,9% 
so vi irc thirc hin nãm 2022 (Trong do so thu tiên sü dung dat phân chia ngân 
sách dp tinh 100% là 2.000 t)2 clOng). 

- Thu xO s kin thit 50 t)2 dng, bang dir toán Trung uang giao, tang 2% so 
vâi dir toán HDND tinh giao näm 2022 và bang uóc thirc hin näm 2022. 

- Dir toán thu tr hoat  dng xut nhp khu 4.330 t)2 dng, bang dr toán 
Trung irang giao, tang 5,5% so vOi dir toán HDND tinh giao nam 2022 và bang 
84,9% so vâi uOc thirc hin nam 2022. 

'° Thu tin scr dung dt Trung uoig giao dir toán näm 2023 là 2.000 t' dông. 
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2. S thu can di NSDP dirçrc htrö'ng là 17.677,9 t dông, gôm: 

- Thu NSDP duçic hung theo phân cap là 16.196,1 t dông (Trong do 05 

khoOn thu phán chia giü'a NSTW và NSDP'' là 13.863 dóng, tj' lê diêu tiét ye 

NSTW1à 11% ticol'zg &ng vâi 1.512 t5' dng); 

- Thu b sung có miic tiêu tü ngân sách trung uang là 1.481,8 t dông. 

II. PU' TOAN CIII NSDP NAM 2023 
* Nguyen 1tc bi trI nhw sau: 

(1) Dr toán chi NSNN nàm 2023 dirge xây d1rng theo dung quy djnh cüa Lut 
NSNN và các van bàn huecng dan; các quy djnh cüa pháp 1ut ye nguyen täc, tiêu 
chi, djnh m1rc phân bô vn chi thu&ng xuyên NSNN; dáp irng yêu câu Co câu lai 
ngân sách theo Chucing trInh hành dng s 15-CTr/TU ngày 28/8/20 17 cüa Tinh üy 
v trin khai Nghj quy& 07-NQ/TW ngày 18/11/20 16 cüa Bô ChInh trj ye chü 

truollg giài pháp co cu lai  ngun NSNN, quàn 1 ng cong d darn báo nên tài chinh 
quôc gia an toàn, bn vüng, gn vOi vic trin khai chu truong sap xêp lai  to chüc 

b may, tinh giân biên ch, du mi khu virc sr nghip Cong l.p theo các Nghj quyêt 
so 1 8-NQ/TW và Nghi quyt s 1 9-NQ/TW cña Hi nghj Trung uong 6 (Khóa XII). 
T.p trung ngun lirc thirc hin cãi cách chinh sách tin luong, bão hiêm xà hi theo 
CaC Nghj quyt s 27-NQ/TW và Nghj quyt s 28-NQ/TW cüa Hi nghj Trung 
irong 7 (Khóa XII). Uu tiên nâng eao nàng 1irc h thng y tê, nhât là y t dir phông, 

y tê eo s nh€thg ncci cn thit, Cap bach, tang cithng näng 1irc phông chng djch 
bnh; thirc hin các giài pháp dy manh  thirc hin chuyn di s, phát trin nn kinh 

tê sO, xä hôi so. Chü trong cãi cách hành chinh theo hung hin dai,  dôi mci. 

(2) Quán trit nguyen tc cong khai, rninh bach  và yêu cu thirc hin ti& kim 
trit de, chông lang phi ngay tü khâu xác dinh nhiêm vu, darn bâo vic thirc hin 
các nhim vii thông nhât tü khâu 1p dr toán den triên khai phân bô, quàn l, si:r 
ditng NSNN. 

(3) Thi.rc hin xác djnh 'ai  s b sung can di cho tmg huyn, thành ph'2. 

(4) Thirc hin theo các nguyen tc, tiêu chi phân b dr toán chi thi.thng xuyên 
NSNN quy djnh tai  Nghj quyt s 113/2021 /NQ-HDND ngày 10/12/2021 cüa 1-IDND 
tinh, dam bào dir toán chi thithng xuyên näm 2023 không thp hon di toán chi thumg 
xuyên närn 2022, trong do thñ dng b trI co cu chi NSDP näm 2023 theo nguyen 
täc trit dê tiet kim chi thuOng xuyên d tp trung ngun 1irc tang chi dâu tu phát 
triên'3. Dé tao  nguôn Iirc thrc hin Kê hoach dâu tu cong trung han giai don 2021- 

05 ki-ioãn thu phãn chia gitta NSTW và NSDP gn1: (1) Thud giá trl gia tang, ti-Cr thuê giá tr gia tang thu tCr hang 
hóa nhâp khâu; (2) Thug thu nhap doanh nghiêp, trCr thu thu nhap doanh nghip tCr hot dng thäm do, khai thác dâu, 
khi; (3) Thuê thu nhp Ca nhân; (4) Thuê lieu thu däc biêt, ti-Cr thug tiêu thii däc bit thu tCr hang hóa nhp khâu; (5) 
Thuê bào v môi trtrCrng, trCr thuê bão ye môi trtrCrng thu tCr hang hóa nhp khâu. 
12  Tai Nghj quyêt so 40/2021/QHI5 ye phân bô ngân sách trung hang näm 2022 quy djnh: T' 1 phân tram (%) phân 
chia các khoán thu gifla ngãn sách trung uang va ngân sách tCrng tinh, thành phO trrc thuOc trung i.rong và so bô sung 
can dôi cCa ngân sách trung trong cho NSDP áp dijng riêng cho näm 2022. Can cCr tinh hInh thirc të, nam 2023, Quôc 
hQi së quy djnh 1i cho pht hcrp. 
13  Theo quy djnh ti dim c khoán 7 Diu 3 Quyt dinh s 30/2021/QD-TTg ngày 10/10/202 1 cCa Thc tiiàng Chinh 
phC ye vic ban hành nguyen tic, tiêu chi và djnh mCrc phân b di,r toán chi thtr&ng xuyên NSNN nAm 2022. 
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2025 ngun vn ngân sách cp tinh, UBND tinh d xut sir diing 650 t diông tir 
nguôn tiêt kiêm chi thuông xuyên d chi du tu xây dmg co ban ngân sách cap tinh. 

(5) Cüng vOi do, tai  Chi thj s 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 cüa Thu tuóng 
ChInh phü ye xây dirng K hoch phát trin kinh t - xa hi và Du toán NSNN nàm 
2023 quy djnh không b tn chi thuing xuyên dôi vói các nhiêm v11 cài tio, nâng cap, 
mi rng dr an dã du tu xay dijng theo quy djnh tai  khoán 1 Diêu 6 Lut Dâu tu 
cong. 

(6) Thirc hin trit d tit kim chi thung xuyên; rà soát các lrnh virc, nhim 
vii chi dé bô tn có trong tarn, trong dim; isu tiên b tn kinh phi thirc hin các chInh 
sách an sinh xã hi dã ban hành, các chu'ong trInh rniic tiêu quc gia phü hç'p vó 
khâ näng giái ngân và can dôi NSDP, darn bão kinh phi thirc hin các ché d, chInh 
sách, nhim vli do Trung I.rong Va dja phuang ban hành. 

(7) Tiêp tçic trin khai co ch hoat dông tir thu cüa don vj sir nghip gän vâi 
l trInh thirc hin tinh giá djch vu six nghiêp công; nâng cao tir chü don vj sir nghip 
cong phü hcip vâi tInh hInh thirc t và dc thu timg limb vlrc. 

(8) Bô trI chi trá nq day dñ, dung han; quàn 1 chat chê các khoãn vay, darn 
báo an ninh tài chInh; b tn dir phông, dir tr hqp 1 d xfr l các vn dê ye thiên 
tai, djch bnh, nhim vu c.p bach v quc phOng, an ninh. 

(9) Can cuir các Nghj quyêt cüa HDND tinh v nguyen tàc, tiêu chi, djnh muirc 
phân b vn NSNN thurc hin các chuong trInh miic tiêu quôc gia, trên CO SO dê xuât 
cOa CáC co quan, don vj và UBND CaC huyn, thành ph& UBNT) tinh de xuâtbô trI 
kinh phi cho các co quan, don vj khi tinh va UBND các huyn, thành phô dê thirc 
hiên 03 Chuxoiig trinh miic tiêu quc gia grn': Chuxong trInh MTQG xây drng nông 
thôn rnói là 83,3 t dng'; Chuong tnInh MTQG giàm nghèo ben v0ng là 40 t' 
dông'6; Chuxong trInh MTQG phát trin kinh t - xã hi viing dng bào dan tc thiêu 
s và min miii là 31,6 t dng'. 

(10) Trên co s d xut cCia các co quan, dan vj và UBND các huyn, thành 
ph, can ciii quy djnh ye djnh rnuirc clii tiêu cia Trung hong và khà näng can dôi NSDP, 
UBND tinh d xu.t bô sung có mic tiêu ngân sách cap tinh cho các huyn, thành 
ph so tiên là 500 t dng, bao gm: 

- Kinh phi thuc hiên các nhiêrn vu là 158,6 tS'  dng, bao gôm: Kinh phi thrc 
hiên cac nhiêm vu v phát tniên du lich là 8,1 t dông; kinh phi h trq dai  hi Hi 
nOng dan các cp là 3,66 t dngl8;  kinh phi duy tu, bão duö'ng và xiii 1 cap bach 
su c dê diu theo Thông tu so 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 cüa Bô Tài chInh 
là 119 t dng; kinh phi thirc hin nhim vi1 dam bào tr.t tir an toàn giao thông tr 

' Dà bao grn kinh phi tit kim 10% chi thithng xuyên. 
' Kinh phi bô tn cho các c quan, don vi khM tinh là 44,9 t dng; kinh phi b tn cho các huyn, thành phô là 38,4 
t' dông. 
6  Kinh phi bô tn cho các co quan, doii vi khôi tinh là 10,8 t' dong; kinh phi bô tn cho các huyn, thành phô là 29,2 

t' dong. 
' Kinh phI b tn cho cãc ca quan, don vj khi tinh là 9,3 t' dng; kinh phi b tn cho huyn Nho Quan là 22,3 t' 
dong. 

Dinh mirc b tn cho cp huyên là 100 triêu dng/liuyên; djnh mrc b tn cho cAp xä là 20 tniu dng/xa. 
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ngun ngân sách Trung iiong b6 sung có muc tiêu là 6,7 t dông; kinh phi thirc hin 
chInh sách ti'x ngun thu tin bão ye, phát trin dt trông lña theo Nghj quyêt so 
32/2022/NQ-HDND ngày 15/7/2022 cüa 1-IDND tinh là 18,75 t dông; kinh phi to 
chirc L hi Hoa Lu là 02 t dng; kinh phi thirc hin cong tác bInh däng gii là 0,4 
t dng. 

- Di voi chi sir nghip giáo diic và diào tao,  nhm dam bào dir toán chi sir 
nghip giáo diic bng s trung ucrng giao nám 2023, các quy djnh ye thrc hin 
Chuong trmnh giáo diic ph thông 2018, Chuong trInh phô c.p giáo dic mâm non, 
trên co só d nghj các huyên, thành ph& UBND tinh dê xuât bô sung có miic tiêu 
34 1,4 t' dông cho các huyên, thành ph d bào dam thirc hin tot các nhim vii day 
và hoc, gm: Kinh phi duy tu, bào duô'ng, si:ra chfra tru&ng, lOp h9c là 164,45 ty 
dông19; Kinh phi mua sm d dung, d choi mm non, trang thiêt bj dy h9c cho 
các trisOng h9c trCn dja bàn tinh là 90,09 t"y dng20; Kinh phi mua sm thit bj dy 
h9c ti thiêu là 60,06 t dông21; Kinh phi bi duông can b quàn I và giáo viên Co.  

sO giáo dc ph thông thuc hiên Chuung trInh giáo dic ph thông 2018 là 7,2 t 
dông; Kinh phi thirc hin bi duôTlg giáo viên cp tiu h9c và THCS nhàm dáp üng 
vic thrc hin Chucng trInh giáo diic ph thông nàm 2018 là 8,24 t' dng; Kinh 
phi t1c hin Chucing trInh ph cp giáo diic mm non cho tré mu giáo (3-4 tuôi) 
và nâng cao chit luçmg ph cap giáo duc mm non cho tré em 05 tui, giai doan 
2023-2030 là 11,4 t' dông. 

Theo do, du toán thng chi NSDP nàm 2023 là 17.714,1 t dông, tang 8,6% so 
vOi dir toán HIDND tinh giao näm 2022, dugc phân b cho the nhim v11, nhu sau: 

1. Chi can dôi NSDP là 16.232,3 t dung, tang 11,4% so vó'i diy toán 
HDND tinh giao nãm 2022, trong do: 

1.1. Chi du tu phát trin là 6.790,2 t dng, tang 21,7% so vOi d? toán närn 
2022, dat t' trong 41 ,8%22  tong chi can dM NSDP, cao hon bInh quân cüa cà rnx0c23  
trong do: 

a) Chi du ti.r xay dirng co bàn là 6.673,2 t dng, tang 2 1,7% so vOi dir toán 
nArn 2022, bao gôm: 

- Chi du tu XDCB tiTr nguun vn dAu tu' XDCB tQtp trung là 2.937 t' dông; 

Dnh mrc phàn b là 1.150 triu dIng/xa, phir?:ing, thj trAn. Dày là dinh mtrc d xac djnh tang ngun kinh phi bô 
sung cO mvc  tiêu tir ngân sách tinh v cho ngân sách các huyën, thành ph, can cir vào tinh hinh ci the UBND cap 
huyn báo cáo 1-lUND c11ng cap phân bô cho phO hqp vài thirc tin ti dja phiroiig. 
20  Dnh mi:rc phân bô là 630 triu dông/xã, phixOiig, thj trân. Day là dinh mcrc dê xác djnh tOng nguôn kinh phi bô 
sung có muc  tiêu t1r ngân sách tinh v cho ngân sách các huyn, thành ph& can ci vào tInh hinh ci the UBND cap 
huyn bão cáo HDND cOng cap phân b cho phO lip vOl thic tin ti dja phirnng. 
21  Dnh mtrc phân bô là 420 triu dng/xL phirOng, thi trân. Day là djnh mCrc d xác djnh tong nguOn kinh phi ho 
sung có miic tlëu tir ngân sách thih ye cho ngân sách các huyn, thành phO, can cü vào tinh hmnh cii the UBND cap 
huyn báo cáo HDND cOng cp phân b cho phO hçrp vài thrc tin tai  dja phizong. 
22  Vut mvc tiêu  t?i  Nghj quyêt so 23/2021/QH 15 ngày 28/7/2021 cCia Quoc hi ye Ké hoach tài chinh quOc gia và 
vay, trã ng công5 nàm giai doan 202 1-2025: " trnng chi dáu twphá1 triên bInh qudn khoãng 28% 
23  Dlrf toán chi dâu tti phát triCn nãm 2023 bInh quân Ca nuUc chiém 35% tong chi NSNN. 
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- Chi dâu tu tir nguôn ChInh phñ vay nithc ngoài ye cho dja phuong vay li 
là 36,2 t dông; 

- Chi du tu XDCB tr ngun thu tin sü dwig dt là 3.000 t dông (trong dO, 
chi dâu tu ttr thu tiên sü diing dtt phân chia 3 cp ngân sách (tinh, huyn, xã) là 
1.000 t dông, chi dau tu tir ngun thu tin si.'r dicing dt phân chia ngân sách cap tinh 
hu&ng 100% là 2.000 t dng); 

- Chi du tu XDCB tir ngun thu x s kin thit là 50 t dông; 

- Chi du tu XDCB tü ngun tik kim chi this?ng xuyên là 650 tT dông. 

b) Chi du tu, h trq vn cho các qu5 và du tu phát trin khác là 117 t$ dông. 

1.2. Chi thu?ng xuyên là 8.924,8 t tang 4,98% so vi dir toán nàm 
2022, chim 5 4,9% tng chi can di NSDP, thp hcm bInh quân cüa cà nuâc25. Trong 
do các chi tiêu ti thiu du dam báo so vi mirc trung i.rang giao, gm chi sir nghip 
giáo diic và dào tao  là 3.630,5 t dng, bng d1rtoán Trung ucing giao; Chi sirnghip 
khoa h9c cong nghê là 47,6 t dng, bang dr toán Trung uong giao. So chi thu.mg 
xuyên cOn li là 5.246,7 t' dng phân b theo ti'rng linE virc gm: Chi si,r nghip 
kinh tê là 1.133 t' dông; chi sir nghip môi tru?mg là 339,9 t dOng; chi quán 1 
hành chInh là 1.611,2 t' dng; chi s1r nghip y t là 663,5 t' dOng; chi sr nghip 
van hóa thông tin là 173,5 t' dng; chi si.r nghip phát thanh truyên hInh là 64,3 t' 
dng; chi sir nghip th diic th thao là 90,9 t' dng; chi dam bào xä hi là 684,8 t 
dng; chi quc phông là 221,4 t dông; chi an ninh là 176,1 ti dông; chi khác ngân 
sách là 88,1 t dng. 

1.3. Chi trã no lãi các khoán do chInh quyn dja phuung vay là 2,2 t' dông. 

1.4. Chi b sung Qu D? tr€ tài chInh là 01 t dng. 

1.5. Dr phOng ngân sách là 514 t dng. 

2. Chi thiyc hin các mule tiêu nhim vii ta nguôn ngân sách Trung trolig 
ho sung là 1.481,8 t dng, bao gôm: 

- Vii dtutu1à 1.427t dng; 

- Vn sir nghip là 54,8 t dng. 

24  Chi thiraiig xuyên dA dam bào thkrc hién cac chInh sách an sinh xâ hi do Trung rong ban hành, dja phiro'ng darn 
bão nguôn, các chinh sách an sinh xã hôi do tinh ban hành và các chinh sàch phãt trin kinh të - x hi cüa dja phiicrng 
theo Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dáng b tinh Ninh BInh ln th XXII, nhim k' 2020 - 2025 nhir: Kinh phi thi,rc 
hien nhiern vu ng dung cong nghê thông tin, xay dtrng chinh quyen then ttr phat trien cac dich vu do thi thong minh 

tinhNinh BInh là 150 t' dong; Kinh phi thi,rc hin Nghi quy& Dai  hi  dai  biu Dàng b tinh ln thir XXII ye dào tao 
nguôn nhãn lc là 10 t dong; kinh phi thirc hin Nghj quyt cüa HDND tinh v h trci phát triën du ljch tinh Ninh 
Binh, giai doan 2023-2030 là 20,3 t dong; Kinh phi thrc hin các nhim vvvê  phãt triên du ljch là 25,5 t5 dong; 

kinh phi thrc hin chirong trinh MTQG xây dirng nông thôn rnài là 83,3 t' dông, chumig trinh MTQG giãm righeo 
ben vng là 40 t' dông, chi.rong trInh MTQG phát triên kinh te - xä hOi  v1ing dong bào dan tc thiêu so yà mien nOi 

là 31,6 t' dong; kinh phi thirc hin Ngh quyt s 32/2022'NQ-HDND ngày 15/7/2022 cCa HDND tinh ye chinh sách 
h trq phát trin kinh t nOng nghip, nông thOn trën dja bàn tinh giai don 2022-2025 là 97,5 t dong; kinh phi thi,rc 
hin dong BHYT cho các dOi tqng 1à33 1,7 t dOng; kinh phi thirc hin các Nghj quyëtcUa HDND tinh ye y tê, dan 
so là 30 t' dong; kinh phi thirc hiên ho trci cac dôi ti.rçmg dOn Tét nguyen dan là 12 t' dong; kinh phi dien tap  phong 

thu là 25 t' dong; kinh phi thi,ic hin bão dam co sà vat  chat cho cOng an xã chinh quy, các nhim vv an ninh, trat 
tij, an toàn xà hoi là 19,3 t dong; kinh phI thirc hin chi trà cho Jrc lirçng dan phong là 35 t' dong; kinh phi mua xe 
O tO là 50 t' dong... 
25  Dr toán chi thung xuyCn nãm 2023 bInh quân cà niiàc chiêm 56,5% tong chi NSNN. 
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III. BOI CHI NSBP LÀ 36,2 TY BONG, TRONG DO: 

Vay lai ngun ChInh phU vay nrnc ngoài d cho dja phixang vay lti là 36,2 
t dông, bao gôm: D an tang cuèng quail l dt dai và cci si dü lieu  dat dai là 0,2 

t dng; Dir an cái thin ca sâ ht tng do thj Phát Diem, huyn Kim Son, tinh Ninh 
BInh là 36 t' dông. 

IV. SO TRA N GOC VAY LÀ 22,1 TV BONG, BAO GOM: 

- Trã nçi Dr an: Tang cung quán l dt dai và co s dr lieu dt dai (Vay li 
vn ngân hang WB): 0,45 5 t dng. 

- Trâ nq dir an: Sra chCta và nng cao an toàn h dp tinh Ninh BIrth: 2,2 t dng. 

- Trâ nçi vn vay Ngân hang tht giâi d thirc hin chucmg trInh v sinh môi 
trueing (nuóc sch nông thôn): 14,164 t dông. 

- Trà nq vê,n vay dci an Xây dimg âu Kim Dài phiic vii ngàn man, giü ng9t Va 
irng phó vád tác dng nuó'c biên dâng cho 6 huyn, thành phS khu virc Nam Ninh 
BInh, tmnh Ninh BInh: 5,2 t dng. 

B. PHAN BO NSDP NAM 2023 

I. NGUYEN TAC PHAN B) DIX TOAN CIII NSBP 2023 

1. Bôi vói dir toán chi dan tn phát triên 

1.1. Dr toán chi du tu phát trin ngun NSNN nàm 2023 thrçc xây dtrng phñ 
h9p vi mvc  tiêu, nhim vci k hoach phát trin kinh t - xã hi näm 2023, kê hoch 

phát trin kinh t - xã hi 5 näm 2021-2025, dng thñ phãi thirc hin dung quy djnh 
cüa Lut Du tu cOng và các van bàn hung dn thi hành, Lut NSNN, các Nghj 
djnh cüa ChInh phü. 

1.2. Xây dirng di,r toán chi du tu phát trin ngun NSNN chi ti& các linh virc 
theo quy djnh cüa Lust  NSNN nàm 2015. Trong tñng ngành, linh vrc, chuong trInh 
thcrc vic phân b vn phài bào darn theo thu ti,r liii tiên sau: (i) IJu tiên bô tn vOn 
dê thu hôi các khoàn von üng truâc; thanh toán ng dl9ng xây dimg co bàn; (ii) Dci 
an chuyn tip, hoàn thành trong närn 2022; vn dM ing cho dci  an sir dng von 
ODA và von vay ru dãi cña các nhà tài trci nuóc ngoài; (iii) Dci  an chuyên tiêp tr 

giai dotn 2016-2021 sang giai dotn 2022-2025; (iv) Dci  an khi cong rnói có day 

dü thñ tctc d.0 tu theo quy djnh cña Lust  Du tu cOng; (iiii) KhOng bô trI von kê 
hoch ngun NSNN närn 2023 cho các d an không thuc nhim vcl chi dâu tir 
nguôn NSNN. 

2. Bôi vó'i diy toán chi thuong xuyên 

2.1. Can Cu nhiêm vcl  chInh trj, k hoach phát trin kinh tê - xã hi nàm 2023 
cüa tmg co quan, don vj. Xây drng dci  toán chi thmmg xuyên theo tfrng linh vcrc, 
dam bâo dung chInh sach, ch do, dnh muc phân b chi thung xuyên NSDP, thcrc 
hin trit d tit kim, ct giàrn các khoàn chi mua sm phuong tin, trang thiêt bj, 
han ch tOi da v s luo'ng và quy mO t chüc 1 hi, hi nghj, hi thào, tOng két, 
khii cOng, phong tang danh hiu, tip khách, di cOng tác trong, ngoài nuOc và các 
nhim vcl khOng cn thit, khOng cp bach khac. 
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2.2. Các Co quan, don vj lap dr toán chi thithng xuyên dung tInh chat nguôn 
kinh phi, triêt de tiêt kiêm. Du toán chi rnua sm, bào duäng, sfra chüa tài san 
phài can ci quy djnh ye lieu chuân, djnh rnüc và ch d quân l, sfr diing tài san 
nhà nuOc theo quy dijnh; chi bâo dam tang chi cho các chInh sách ch d, dã duçic 
cap có thâm quyên ban hành và các nhim vi1 cap bach së phát sinh nãm 2023 cn 
phãi bô trI kinh phi. Trong do các khoán chi tin luong, các khoân phii cp tInh theo 
lucmg theo mrc lucmg tôi thiêu 1,49 triu dongltháng. Bào dam bô trI chi ngân sách 
cho các linh virc giáo diic và dào tao,  khoa hQc cong ngh theo quy djnh. 

II. CAN DOI NGUON THU, D' TOAN CHI NGAN SACH CAP T!NH 
(Chitiéttheocácbiêusó15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và cácphylycsó 01, 02, 
03, 04, 05, 06 kern theo) 

1. Ngun thu ngãn sách cap tinh là 16.153,2 t dông, gôm: 

- Thu ngân sách cp tinh duqc hithng theo phân cp là 14.67 1,4 t dng, tang 
22,8% so vci du toán 1-IBND tinh giao näm 2022 và tang 5,4% so vui uâc thirc hin 
nàm 2022. 

- Thu b sung tü ngân sách Trung ixcing là 1.481,8 t dông, trong do so bô 
sung có miic tiêu là 1.481,8 t dng. 

2. Dir toán chi ngãn sách cap tinh (không kê chi bô sung cho ngân sách 
huyn, thành phI) là 10.783 t dng, tang 30,2% so dir toán HOND tinh giao 
nãm 2022, gôm: 

2.1. Chi can di ngân sách cp tinh là 9.307,9 t dng, tang 41,9% so vôi dir 
toán HDND tinh giao näm 2022, trong do: 

2.1.1. Clii du tu'phát trién là 5.53 7 t)' dóng, tang 89,2% so vó'i dr toán nàm 
2022, góm: 

a) Chi du tu XDCB là 5.420 t dng, tang 91,4% so vii dtj toán HDND tinh 
giao näm 2022, bao grn: 

- Tir ngun vén du tu XDCB tp trung là 2.349,6 t dng, tang 34,6% so vói 
d? toán 2022. 

- Chi tr ngun vn vay tü ngun ChInh phü vay nithc ngoài v cho dja 
phuong vay lai  là 36,2 t dông. 

- Chi du tu XDCB tü ngun thu tin sü diing dt là 2.347,5 t dng. Trong 
do: 

+ S chi du tu tir ngun tin sir diing dt phân chia các cp ngân sách là 
347,5 t' dng. Bao gm: Kinh phi cap lai  cho các xã xây dmg nông thôn mâi theo 
Nghj quyt cña HDND tinh là 40 t51 dng; kinh phi thirc hin cOng tác do dac,  däng 

k dt dai, CO SO dcr lieu h so da chInh và cap giây chüng nhn quyên si dung 
dt là 3 0,75 t dng; kinh phi thirc hin các cOng trInh, di,r an dâu tu XDCB là 276,75 
t dng. 

+ Chi du tu tir ngun thu tin sü dimg dt phân chia ngân sách cptinh 100% 
là 2.000 t dng. Bao gOm: Kinh phi cap lai cho các huyn, thành phô dê thrc hin 
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chi phI dn bii, giâi phOng mt bng, tin bão ye, phát triên dat trông lüa, chi phi 
du tu co sâ h tang va các chi phi khác có lien quan là 444,4 t dông; kinh phI thirc 
hiên cong tác do dac, däng k dt dai, lap c sâ d lieu hO s dja chInh Va cap giây 
chirng nhtn quyn si.r diing dt là 155,6 t dng; kinh phi thirc hin các cOng trInh, 
dir an du tu XDCB là 1.400 t5' dng. 

- Chi du tu XDCB tiir ngun thu x so kin thiêt là 36,7 t dông. 

- Chi du tu XDCB tü ngun tit kim chi thu&ng xuyên là 650 t dông. 

b) Chi du tu, h trçi vn cho các qu9 và du tu phát triên khác là 117 t dng. 

2.1.2. Gil thitthig xuyên ngán sách ca'p tinh nám 2023. 

Can cir vào tiêu chun, djnh rnirc và các ch d chInh sách hin hành, các 
chuang trInh. k hoach ducic Tinh üy, I-IDND tinh, UBND tinh phê duyt, diOng thai 
darn báo kinh phi chi lucmg, phu cp, các khoàn có tInh chat tiên hwng và các khoãn 
dóng gop theo luong trên rnirc luoiig ti thiêu 1,49 triu dng/tháng, dir toán chi 
thirèng xuyCn ngân sách cp tinh närn 2023 là 3.427,7 t dông, tang 3,9% so vi dir 
toán HDND tinh giao närn 2022, trong do: 

- Chi sr nghiêp kinh t là 546,7 t5' dông, tang 8,% so vôi dir toán nàm 2022, 
do tang kinh phi h trV phát trin du ljch tinh Ninh BInh giai doan  2023-203 0 theo 
Nghi quyêtcüa HDND tinh là 20,3 t dng; dam báo kinh phi tIc hin các nhirn 
vu phát triên du lich ca tinh là 21,5 t' dng; kinh phi thrc hin Chung trInh 
MTQG xay dirng nông thôn mói là 44,9 t' dng; kinh phi thirc hin chinh sách ho 
trq kinh tê nOng nghip theo Nghj quyt s 32/2022/NQ-HDND ngày 15/7/2022 
cüa I-1DND tinh là 60 t' dng; kinh phI thirc hin chInh sách tir nguOn thu tiên bâo 
ye, phát triên dat trng lüa theo Nghi quy& s 32/2022/NQ-HDND ngày 15/7/2022 
cüa I-IDND tinh là 18,75 t dng; kinh phi thirc hin quàn l rung ben vUng là 22,8 
t' dOng; kinh phi thirc hin các nhim v quy hoach là 23,3 t dng; dam bào các 
chucing trInh khuyên nOng, khuyn cOng, xüc tiên thucmg mai,  xüc tiên du tu.. .theo 
các Chuong trmnh, Kê hoach cüa tinh. 

- Chi sçr nghip môi tnr6ng là 58,7 t'dng, bang 8 1,2% dir toán nãm 2022, 
do giám kinh phi cap 'ai  s thu phi BVMT d du tu cho mOi trung tai  dja bàn no'i 
Co hoat dng khai thác khoáng san26. 

- Chi sir nghip giào dic và dào tao là 694,4 t' dng, tang 17,9°A so vó'i dir 
toán näm 2022, trong do: dam bâo thuc hin Ké hoach dào tao  cüa tinh là 30 tST 
dông, chInh sách khuyên khIch tài näng là 10 t' dOng, chInh sách dào tao  nguOn 
nhân lirc theo Nghj quyêt Dai  hi  dai  biu Dàng b tinh ln thu XXII là 10 t dOng, 
kinh phi thuc hiên h tr biên chê giáo viên theo Quyt djnh sO 72-QD/TW ngày 
18/7/2022 ciLia Ban Chap hành Trung uong Dáng là 49,3 t) dông. 

- Chi sr nghip y t là 627,3 t' dng, bang 95,7% dij toán näm 2022, nguyen 
nhân giám do trong thai kS'  On djnh ngân sách mi nên không con b tn khoán kinh 
phi giàm NSNN cap chi thuOng xuyên do dã kêt cu tin luoiig vào giá dlch  vii 

2G  Dij toán thu phi BVMT khai thãc khoáng san näm 2023 giám 16,5 t dng so vài dij toán närn 2022. 
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khám ch&a bnh d du iii Iii cho sir nghip y t. Trong do, dam bão kinh phi thirc 
hin các Nghj quyt cüa HDND tinh v Y M dan s là 30 t dông; kinh phI dóng 
BHYT cho các dôi ti.ro'ng là 3 09,7 t' dng; kinh phi h trçi dcm vi chira tir dam bão 
chi thurng xuyên dôi vói hoat dng khám chüa bnh; kinh phi thirc hin các hot 
dông y tê dix phông, khám chüa bênh và h trçy khác l 30 t dông; Kinh phi ho trçi 
chi phi khám chira bnh cho nguii nghèo là 02 t dông. 

- Chi si,r nghiêp khoa hoc cong ngh là 47,6 dng, bang dir toán trung rnmg 
giao, trong do kinh phi thuc hiên d tài khoa h9c cp tinh là 38,6 t dông. 

- Chi sir nghip van hóa thông tin là 130,4 tr dng, bang 94,1% so vói dçr 
toán näm 2022; nguyen nhân giàm do kinh phi t chüc Festival Tràng An và kinh 
phI khai quit khão cO, sixu tam, bão tn hiên vt và các hoit dng vAn boa khác hêt 
khoi luqng thuc hiên. Trong do, dArn bAo thirc hin kinh phi t chirc 1 hi Hoa Lu 
là 7,5 t dông; kinh phi bAo tOn, phát huy giá trj ljch sir, vAn hóa, truyên thông con 
nguOi và các hoat dng van hOa khác là 10 t' dng. 

- Chi sr nghip phát thanh truyn hInh là 45,2 t dng, bng 99,4% so vâi dir 
toán nAm 2022. 

- Chi six nghip th dy.c the thao là 81,7 t' dng, b.ng 86,7% dir toán 2022. 
Nguyen nhan chii yêu là do giAm các khoàn: Kinh phi t chirc Dai  hi The diic the 
thao các cAp tinh Ninh BInh thn thir VII và tham gia Di hi The thao toàn quôc lan 
thir IX 11Am 2022 là 10 t' dng VA kinh phi phi hp t chñc Dai  hi the thao DOng 
Narn A ln thir 31 (DAng cai t chic mon Karate) là 15 t dông. 

Chi dam bAo xA hôi là 198,8 t' dng, bang 100,7% so vi dr toAn nAm 2022. 
Trong do dä kinh phi h trg các &M tuqng don Tt nguyen dan là 12 t' dong; kinh 
phi h trg rnua BHX}I ti,r nguyen cho các di tuqng là 3,5 ti  dng; kinh phi thrc 
hin Chuang trInh MTQG giAm nghèo bn vttng cho các cci quan, doTE vj khôi tinh 
là 10,8 t dng; kinh phi thirc hin Chuong trInh MTQG phát triên kinh tê - xA hi 
yAng dng bào dan tôc thiu s vA min nái cho cAc co quan, don vj khOi tinh là 9,3 
t dng; kinh phi thirc hin chinh sAch h trg xây dirng, si:ra chüa nhA a cho h 
nghèo, h nguO'i có cong trên dja bàn tinh là 50 t dng. 

- Chi quAn 1 hAnh chInh là 652,7 t dng, bang 95,9% so vói dr toAn nAm 
2022. Nguyen nhân do giAm kinh phi to chüc kS'  nim 30 nAm tái 1p tinh vA các 
nhim vii có lien quan là 35 tSi  dng. Trong dO, dArn bAo kinh phi thirc hin nhirn 
vi irng ding cong ngh thông tin, xây dirng chinh quyên din tü, phAt triên các djch 
vu do thi thông minh tinh Ninh BInh là 147,3 t dOng; kinh phI thirc hin Ngh quyet 
s 35/201 2/NQ-HDND ngAy 20/12/2012 và Nghj quyêt so i i 9/2020/NQ-HDND 

ngày 09/12/2020 cAa HDND tinh là 3,5 tS' dOng. 

- Chi an ninh, trât tr, an toAn xa hôi là 12 1,7 t dông, tAng 89,5% so vai dir 
toAn näm 2022, dAm bAo kinh phi thirc hin D An dArn bAo co sâ vt chAt cho COng 
an xã chInh quy và cAc nhirn vu an ninh, trt tir an toàn xA hi là 19,3 tS' dông; kinh 
phi chi trA phii c.p cho Iirc lu'gng dan phOng là 35 tST dOng. 
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- Chi quc phông là 154,7 tS'  dng, tang 25,7% so vOi dr toán närn 2022, do 

tang kinh phi din tp phông thu cp tinh là 25 t' dông. 

- Chi khác ngân sách là 67,7 t5r dng, bng 78,7% so vâi dir toán 2022. 
Nguyen nhân do giám các nhim vu chi chi.roiig trInh m1ic tiêu cüa Trung ucing 
chuyên nhiêrn vu ye chi tai dja phuoiig là 40 t' dông. Trong do dam bâo kinh phi 
mua xe ô to là 50 t dông. 

2.1.3. Chi bd sung Qu9 Dy' trü tài chinh: 01 tj" dóng. 

2.1.4. Dy'phông ngán sac/i tinh: 340 t)) dóng. 

2.1.5. Chi trá nçi lãi vay: 2,2 t' dóng. 

2.2. Chi b sung thirc hin các miic tiêu nhim vi1 ngân sách Trung ucing (von 

du tu): 1.427 t) dng. 

2.3. Chi thuc hin các mllc tiêu nhim viii t1r nguôn vOn 51r nghip ngân sách 

Trung ucing b sung: 48,1 t dông. 

3. Chi ho sung cho ngân sách huyn, thành phô là 5.406,3 t dng, trong do: 

- Chi bt sung can di: 4.8 16,3 t dng. 

- Chi b sung có miic tiêu vn sir nghip: 590 t' dng. 

IlL CAN DOL NGUON THU, CHI NGAN SACH CAC HUYN, 
THANH PHO (bao gm ngân sách huyn, thành phô và ngãn sách các xã, 
phurô'ng, th! trân): 

1. Vê di toán thu NSNN trên dja bàn. 
1.1. Tong du toán thu ngán sách huyn, thành phO nárn 2023 là 4.198,8 tj' 

dóng, bang 94,2% so vói uó'c th1rc hin näm 2022, gOm: 
- Thu ni dja không gm tin sü diing dt, x s kin thi& là 1.185,5 t dông, 

bang 88,3% so vó'i uc tic hin näm 2022. 
- Thu tin s1r ding dt là 3.000 t dng, bng 96,8% so vci ithc thirc hin nm 2022. 

- Thu x s kin thit là 13,3 t dng, bng 97% so vOi uâc thirc hin näm 2022. 
1.2. Sá thu ngdn sách các huyn, thành M dwçic hu'&ng nàm 2023 là 6.931 

tdóng, baogóm: 
- Tng s thu ngân sách huyn, thành ph duçic hu&ng theo phân cap dir toán 

näm 2023 là 1.524,7 t dOng. 
- Thu trG cp b sung tt'r ngân sách cp tinh cho ngân sách huyn, thành phô 

là 5.406,3 dông, gôm: 

+ Bô sung can di là 4.8 16,3 t' diông. 

+ B' sung có muc tiêu d thuc hiên ch d chInh sách mâi, rnt s nhim vi,i 
tinh giao Ia 590 t' dOng. 

2. V dir toán chi ngãn sách các huyn, thành phô: 
Tng chi ngân sách huyn, thành ph nàm 2023 là 6.931 t dng, gm: 

2.1. Chi du tu phát trin: 1.253,2 tS'  dàng, bang 47,3% dir toán näm 2022, 

bao gôm: 
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Chi du tu XDCB tir ngu&i von tp trung: 5 87,4 t dông; 

- Chi du tt.r XDCB ttr ngun thu tin sü' diing dat: 652,5 t dông; 

- Chi du tu XDCB tr ngun thu x s kiên thit: 13,3 dông; 

2.2. Chi thithng xuyên: 5.497,1 t' dng, tang 5,7% so vâi dr toán näm 2022. 

2.3. Chi ttr ngun Trung hang b sung có mvc  tiêu: 6,75 t dông. 

2.4. Dirphôngngânsách: 174 t'dông. 

C. GIAI PHAP TO CHIJ'C THIXC HIEN iMf TOAN NSNN NAM 2023 

Dê thirc hin thng igi nhirn vii phát trin kinh t - xã hi và dir toán ngân 
sách närn 2023 dã di.rqc HDND tinh quyk dinh, d nghj các ngành, cac cap tp trung 
to chüc thuc hiên môt so nliiêm vu, giái pháp chi.i yêu sau: 

1. To ch(xc triên khai thuc hin quyêt 1it ngay tir dâu näm các nhim vii, giài 
pháp phát triên kinh tê - xa hôi, dii' toán NSNN nãm 2023 cüa Quôc hi, ChInh phü, 
Thu ti.râng ChInh phü, các Bô, ngành Trung uang, cij th hóa bang các van ban phu 
hap vi tInh hInh kinh t - xa hôi dia phucmg d các cp, các ngành to chirc triên 
khai thuc hiên, phn du hoàn thành dii toán thu ô' mirc cao nhât dê darn báo nguôn 
1irc phitc vi các m1ic tiêu phát trin kinh t - xã hi. 

2. Quyt liêt thirc hiên các giái pháp tang thu, phn du hoàn thành dir toán 
thu duac giao i rnüc cao nht d darn bâo ngutn hrc phiic vi các miic tiêu phát triên 
kinh tê xã hôi trên co su titp tuc trin khai thirc hin các chInh sách pháp 1ut ye 
thu NSNN, tang cu'ô'ng cOng tác quán I thu. 

-Triên khai quyt liêt các giái pháp quán 1 thu, chng thLt thu, xi:r 1 thu hôi 
nq thuê, giàm nq d9ng thuê; tang cithng cong tác thanh tra, kim tra thu, kiêrn soát 
chtt chê hoàn thuê giá trj gia tang. Tang cung si phi hcp giüa cac Co.  quan, don 
vj trong Cong tác kêt nOi, khai thác, di chiu thông tin chng chuyen giá, buôn 1u, 
gian 1.n thixang mai, trôn thu. 

- Cái thin môi truô'ng kinh doanh, nâng cao näng lirc canh  tranh Cap tinh, 
tang cwng các bin pháp h trG, tháo go' khó khän cho doanh nghip phát triên 
san xuât kinh doanh, thu hot dIu tu, tao ngun thu n djnh, ben vng cho ngân 
sách. 

-Di vó'i khoàn thu tin s diing dt: Can cir vào quy hoach, k hoch si:r 
diing dat tinh Ninh Binh duçic duyt, UBNID tinh có giài pháp chi dao  quyêt 1it các 
cap, các ngành, dja phuong ngay tü du näm tp trung du giá quyn sü diing dt 
dOi vói các khu dat a do thi, thi trn dâ dO các diêu kin dê dâu giá ('dc bitt là các 
ló dat dáu giá thyv hin phzro'ng an hwy d(äng ngun htc chi cho dAu tu' XDCB dii 
du'cic cap có thdm quyên quyét d'nh) theo quy djnh d phn du hoàn thành dir toán 
giao thu tiên sO diing dat, dáp Ong ngun 1rc cho k hoach  du tu cOng trung han 
giai doan 202 1-2025. 

- Tip tiic day manh  hin  dai  hóa, Ong dung cOng ngh thông tin vào các linh 
vIc quãn 1 thu, hái quan, cái cách ihii tVc  hành chInh nhm thu hOt them các doanh 
nghip trong và ngoài dja bàn v lam thu tiic, gop phn tang thu NSNN. 
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3. Tip tiic co' cãu hii chi NSNN gn vOn rniic tiêu ye tái Co' câu nén kinh t& 
phát triên ben vUiig; nâng cao hiêu qua quan 1, phân b& sOn ding NSNN; tang duOTig 
k 1ut, k cuong tài chInh. 

- Tip tuc Ca câu lai chi du tu cong theo Nghj quyt so 23/2021/QH15 ngày 
28/7/2021 cOna Quc hôi ye K hoach tài chInh quOc gia vay, trã nçi cong 5 nám giai 
dioan 2021-2025, uu tiên ngun luc thuc hiên các khâu dt phá và chirang trinh tr9ng 
tam theo Nghj quyt Dai  hôi dai biu Dâng b tinh 1n thOn XXII, nhim kST 2020-
2025; các cong trinh tr9ng tam, trong dim; các nhim v11 quan tr9ng cOna dja phirang 
theo hithng bn vu'ng, h trg phiic hèi tang tnrOnng. Nâng cao hiu 1çrc, hiu qua phân 
bô, giâi ngân vn du tu cOng, tránh thtt thoát, lang phi, phát huy vai trô dâu tis cong 
d thu hOnt các ngun lirc xã hi. 

- Quán I chat ch chi thtrrng xuyên, tang cuô'ng thirc hânh tit kirn, chng 
lang phi; triêt dê tiêt kim các khoân chi chua thi;rc sir cap thiêt, các khoân kinh phi 
tO chOnc h5i nghi, cOng tác phi trong và ngoài nilóc, mua sam trang thiOt bj dat tiên. 
Thtrc hiên dành ngun cái each chInh sách tin luong theo Ngh quyt s 27-NQ/TW 
cüa Hi nghj Trung uang 7 khóa XII, uu tiên dành ngun thirc hin các chInh sách 
all sinh xã hôi, bão dam các nhiêm vu v an ninh, quc phông, các djch vii quan 
tr9ng, thiêt yu. 

- Quán 1", kiiyi soát chat chë ny cOng. Các khoãn vay mOni von ODA và vOn 
vay iru dãi cüa các nhâ tài trG nuó'c ngoài chi sOn diing cho chi dâu tu phát triên, 
không sOn diing cho chi thuOnng xuyên, iru tiên các linh virc chOn chôt, CO hiu Onng Ian 
tOa, bO tn thanh toán day dü, dOnng han. 

- Dir phông các nhiêrn viii phát sinh d b tn kinh phi trong dir toán ducrc giao, 
chOn dông lirO-ng don, nu có nhu diu chi dt xut phát sinh ngoài dir toán dan tOni 
thiêu hut tam  thO'i qu ngân sách till phãi chO dng gin tiên d hoc tam  dü'ng thirc 
hin môt s khoán chi chira thirc sr dip thit trong dir toán duqc giao. 

- Sit chat k' 1ut, kS'  clso'ng tài chInh trong thirc thi cong v11; tang cu'Onng 
cOng tác thanh tra, kim tra, cOng khai và giám sat vic sOn diing NSNN; trit dê tiêt 
kiêrn, ch6ng tht thoát, lang phi, tham nhüng. Thirc hin dy dOn, kjp thO'i các kêt 
luân, ki&i nghj cOna các co' quan kim toán, thanh tra. 

4. Tiêp tic dM mOni, sap xp tO chOnc b may, tinh giãn biên ch, di mOni co' 
chC tài chinh dun vj sir nghiêp cong 1p, tOnng biró'c nàng mOnc d tir chOn tài chinh 
các dan vj sir nghip cOng lip. 

Tip tiic trin khai ca ch hoat  dng tir chOn cOna dan vj sir nghip cOng 1p 
gn vOni thOnc day 1 trInh tinh giá dlch  vi sir nghip cOng theo dung 1 trinh da dé 
ra; t1rng biró'c chuyn phuang thOnc h trçr trirc tip cOna Nhà nithc di vOni các don vj 
sir nghip cong 1p sang ca ch dt hang, tin tOni giãm áp 1irc h tr tOn NSNN. 

- Tip tc sp xp t chOnc bô may co' quan nhà mrOnc, cht hi'ng và hiu qua 
hoat dông cOna các don vi sir nghiêp cOng ip theo các Nghj quyêt sO 18-NQ/TW và 
so 19-NQ/TW ngay 25/10/20 17 cOna Hi nghj Trung irung 6 (khóa XII). 
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- Kjp th1ii tháo gO' khó khän, vu'ó'ng rnc trong thirc hin co chê tir chü cüa 
các don vi su nghip cong lap. Hoàn thin darih muc djch vii sir nghip cong sir 
dung NSNN, cac dinh inuc krnh té - kV thuât lam co so xac dinh gia dich vu su 
nghip cOng; day rntnh cung cap san phãrn, djch vti cOng theo phuang thirc dâu 
thâu, dat hang. 

5. Tp trung tái Ca cu, nâng cao hiêu qua hot dng cüa doanh nghip nhà 
nuó'c, day nhanh tiên dO thu'c hin cô phân hóa, thoái von nhà nuc ti doanh nghip. 

Nãng cao hiu qua hot dng cüa doanh nghip nhà nuó'c dira trên nn tang 
cOng ngh hin dai, thñc day cong khai, minh bach thông tin doanh nghip và tang 
cuang trách nhirn giâi trInh cüa doanh nghip. Tang cithng kS'  lut, k' ctro'ng ye 
quán 1, sü diing vOn, tài san nhà nuó'c tai  doanh nghip; nâng cao hiu 1irc cOng tác 
quán 1, giárn sat cüa co quan nhà nuôc. Tip tiic thi:rc hin và hoàn thành cO phân 
hóa Cong ty TNHH MTV BInh Minh theo quy djnh 

6. Theo dOi din bin cung cu thi truè'ng, giá Ca, thirc hin nghiêm và kjp 
th?i các chi dio cüa ChInh phü, Thu tixó'ng ChInh phñ ye diêu hành giá; tang cuông 
thanhtra, kiêrn tra giá dé ngän chn và kiên quyêt xu I cac hành vi tang giá bat h9p 
l nhât là dOi vi nguyen vt lieu quan tr9ng, rnt hang thiêt yêu. Kiêrn tra, kiêrn 
soát, ngän chn hành vi gian lan thi.rong mai,  dâu Ca, thao ti1ng. 

7. Day rnnh cãi cách thu tiic hành chInh kt h9p chuyn di s, xãy dirng 
chinh quyên din tü'; tiêp tic cái thin thtrc chat rnOi tru'ô'ng dâu tu kinh doanh, nâng 
cao näng hrc cnh tranh cap tinh, tang tInh cOng khai, mirth bach. 

Cái thin hon ntta moi tri.thng kinh doanh, cãi cách thu t1ic hành chInh; cat 

giãm, bãi hO cac thñ tc, diêu kin kinh doanh không con phO hop; kjp thi giài dáp, 
tháo gO' kho khän, vuO'ng mac cua doanh nghip; tio rnôi truO'ng On djnh dê doanh 
nghip thuc mçi thành phân kinh te phát triên, sn sang các diêu kin can thiêt thu 
hut dâu ttr, phiic v11 phçic hOi rntnh me hot dtng san xuât kinh doanh. 

LiJy ban nhân dan tinh trân tr9ng báo cáo I-Ii dng nhân dan tinh./,&& 

Noi nhân: 
- Hi dông nhân dan tnh 
- Thuè'ng tric HDND tinh; 
- Các Ban cUa I-IDND tinh; 
- Các dai biéu HDND tin1i 
- Lãnh dao UBND Unh 
- Cãc so,, ban, ngành; 
- UBND các 1iuyn, thành phô; 

Lisu: \'T, VP2, VP5. 
Pr'r vp5BC 

TM. Y BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

 

Pham Quang Ng9c 
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