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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  

và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022 

(Trình kỳ họp thứ tư - HĐND thành phố khóa XXI) 

  

Thực hiện Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Các Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân (HĐND) thành phố: số 101/NQ-HĐND ngày  18/12/2020 về 

mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, số 102/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành 

phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2021, số 104/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn. Trên 

cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2021, 

UBND thành phố báo cáo như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 

  

I. CÔNG TÁC PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021  

 Năm 2021, UBND thành phố được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân 

sách trên địa bàn là 368.540 triệu đồng, chi ngân sách thành phố 543.503 triệu 

đồng. Tại kỳ họp thứ mười bốn - HĐND thành phố khoá XX đã thông qua chỉ 

tiêu phấn đấu thu, chi ngân sách, như sau: 

 - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 400.000 triệu đồng, tăng 8,5% 

so với dự toán tỉnh giao và tăng số tuyệt đối là 31.460 triệu đồng. 

 - Chi ngân sách là 567.413 triệu đồng, tăng 4,4% so với dự toán tỉnh giao, 

trong đó phân bổ cho các nội dung sau: 

 + Chi đầu tư   : 120.985 triệu đồng 

 + Chi thường xuyên : 436.365 triệu đồng 

 + Dự phòng   : 10.063 triệu đồng 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXIII, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tạo đà và góp phần quan 

trọng bước đầu cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và những năm tiếp theo. Xác định nhiệm vụ quan 

trọng của năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, 
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chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Đã ban hành Quyết 

định số 3128/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến các phòng, ban, đơn vị và 

UBND các phường, xã để tổ chức triển khai thực hiện. UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 159/QĐ-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. Ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2021 và xác định các nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

trong năm 2021, trong đó có nhiệm vụ về thu ngân sách. UBND thành phố ban 

hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2021 về việc tăng cường công tác 

quản lý thu ngân sách năm 2021, tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án đã ban 

hành về chống thất thu thuế. Qua đó các phòng, ban, đơn vị và UBND các 

phường, xã đã nắm được các nhiệm vụ của đơn vị mình và triển khai ngay từ 

đầu năm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

A. Thu ngân sách 

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2021 đạt 410.472 triệu 

đồng, bằng 111,4% dự toán tỉnh giao, bằng 102,6% dự toán thành phố và bằng 

104,3% so với cùng kỳ, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số 

kiến thiết đạt 243.097 triệu đồng, bằng 98,2% so với dự toán tỉnh giao, bằng  

94,3% so với dự toán HĐND thành phố giao và bằng 92,7% so với cùng kỳ. 

Theo khoản thu, sắc thuế: Có 04 khoản thu sắc có tiến độ thu tốt so với dự toán 

giao thu và so với cùng kỳ là: Phí và lệ phí, Thuế SD đất phi nông nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Còn lại một số khoản thu, sắc thuế đạt 

thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ như thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu 

tiền thuê đất. 

Ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 440.000 triệu đồng, bằng 

119,4% dự toán tỉnh giao, bằng 110% so với dự toán thành phố phấn đấu và 

bằng 96% kết quả thu năm 2020, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết đạt 266.300 triệu đồng, bằng 107,6% so với dự toán tỉnh 

giao, bằng 103,4% dự toán thành phố phấn đấu và bằng 97,6% so với cùng kỳ 

năm 2020. Hầu hết các sắc thuế dự kiến đạt và vượt dự toán giao thu, riêng thu 

tiền sử dụng đất dự kiến thu vượt 46,1% so với dự toán tỉnh giao. 

Trên cơ sở số ước thực hiện thu năm 2021, số thu điều tiết dự kiến đạt 

được trong năm 2021 là 346.025 triệu đồng, thu điều tiết không bao gồm nguồn 

thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 178.325 triệu đồng. Dự kiến thành phố 

tăng thu 54.795 triệu đồng, thu điều tiết không bao gồm nguồn thu tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết dự kiến vượt chỉ tiêu tỉnh giao 8,08 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết 01+02 kèm theo)  
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2. Thu ngân sách cấp thành phố 

Thu NSNN cấp thành phố 11 tháng đầu năm là 366.614 triệu đồng đạt  

114,3% dự toán tỉnh giao. Ước thực hiện năm 2021 là 391.615 triệu đồng đạt 

122,1% dự toán tỉnh giao, đạt 111,2% so với dự toán thành phố phấn đấu. 

3. Thu ngân sách cấp xã  

 Thu ngân sách trên địa bàn các phường, xã 11 tháng đầu năm là 43.858 

triệu đồng đạt 91,5% dự toán tỉnh giao. Ước thực hiện năm 2021 là 48.385 triệu 

đồng đạt 100,9% dự toán tỉnh giao và thành phố phấn đấu. 

B. Chi ngân sách 

Dự toán chi tỉnh giao cho thành phố: 563.839 triệu đồng (Trong đó: giao 

đầu năm 543.503 triệu đồng, bổ sung trong năm là 20.336 triệu đồng) 

Dự toán chi ngân sách thành phố giao: 708.083 triệu đồng (Trong đó: 

giao đầu năm 567.413, chuyển nguồn năm 2020 chuyển sang 120.037 triệu 

đồng, phân bổ từ thu kết dư 297 triệu đồng, tỉnh bổ sung 20.336 triệu đồng). 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 11 tháng đầu năm là 516.834 

triệu đồng, đạt 73% dự toán thành phố giao, bằng 118,1% so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó:  

+ Chi đầu tư phát triển: 151.627 triệu đồng.   

+ Chi thường xuyên: 358.618 triệu đồng.  

+ Chi dự phòng: 6.589 triệu đồng. 

Ước thực hiện năm 2021 là 677.443 triệu đồng, bằng 120,1% dự toán tỉnh 

giao, bằng 95,6% dự toán thành phố giao, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020 

trong đó chi đầu tư là 209.961 triệu đồng, chi thường xuyên là 457.419 triệu 

đồng, chi từ nguồn dự phòng là 10.063 triệu đồng. Dự kiến chi chuyển ngân 

sách năm 2021 là 30.640 triệu đồng. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tập trung cho các nhiệm vụ 

chi an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid - 19, diễn tập phòng cháy chữa cháy 

rừng thành phố, chi cho công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp,... 

1. Chi ngân sách cấp thành phố 

 1.1. Chi đầu tư phát triển 

Thực hiện đến hết tháng 11 năm 2021 là 143.888 triệu đồng. Ước thực 

hiện năm 2021 là 197.572 triệu đồng, bằng 100% dự toán, đạt 161% so với cùng 

kỳ năm 2020. 

1.2. Chi thường xuyên 

Thực hiện 11 tháng đầu năm là 319.855 triệu đồng. Ước thực hiện năm 

2021 là 417.120 triệu đồng, bằng 94,9% dự toán, đạt 102,2% so với cùng kỳ 

năm 2020. 

1.3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách:  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 11 tháng đầu năm 2021, 

UBND thành phố đã thực hiện từ nguồn dự phòng là 6.589 triệu đồng để mua 
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sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo 

quy định. Dự kiến thực hiện năm 2021 sử dụng 100% dự toán được giao.  

2. Chi ngân sách cấp xã 

Tổng chi ngân sách cấp xã đến hết tháng 11 năm 2021 là 46.902 triệu 

đồng. Ước thực hiện năm 2021 là 53.088 triệu đồng đạt 86,8% dự toán và đạt 

85,2% so với cùng kỳ, trong đó:  

- Chi đầu tư XDCB là 12.389 triệu đồng đạt 100% dự toán và bằng 64,9% 

so với cùng kỳ năm 2020.  

- Chi thường xuyên 40.299 triệu đồng đạt  84,1% dự toán và bằng 72,9% 

so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi dự phòng 400 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao.  

(Có biểu chi tiết 03 kèm theo) 

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Thu ngân sách 

-  Kinh tế đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và các chính sách của 

Chính phủ như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền 

Thuê đất trong năm 2021 đã tác động đáng kể đến kết quả thu, đặc biệt là khoản 

thu từ NQD ảnh hưởng rõ rệt.  

 - Đối với công tác thu NSNN của thành phố, những nguồn thu chính 

không biến động nhiều. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có tăng 

nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, thiếu các doanh nghiệp lớn, 

số nộp NSNN nhiều, chiều hướng kinh doanh bền vững, ổn định. Hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số nộp thuế không 

nhiều. 

- Vẫn còn thất thu ngân sách, tập trung những lĩnh vực như: xây dựng cơ 

bản tư nhân các trường hợp được miễn giấy phép, không có giấy phép; vận tải tư 

nhân; khách sạn, nhà hàng.  

- Nợ thuế còn ở mức cao. 

2. Chi ngân sách 

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách ở một số cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn trong từng lĩnh vực còn chưa sát với tình hình thực tế, tiêu chuẩn, định mức 

của nhà nước và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý sử 

dụng tài sản công của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa khai thác được 

tối đa hiệu quả sử dụng.  

Một số nội dung và lĩnh vực chi chưa đạt theo tiến độ giao dự toán như: 

Chi thường xuyên sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi thường xuyên tại cấp xã  

có tiến độ thực hiện đạt còn thấp do một số nội dung, nhiệm vụ và dự án còn 

đang trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Nguyên nhân 

3.1 Nguyên nhân khách quan 
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- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động thương mại, dịch vụ 

giảm mạnh, gây khó khăn trong công tác thu ngân sách, phát triển kinh tế trên 

địa bàn. 

- Nợ thuế còn ở mức cao, nguyên nhân là do người nộp thuế ý thức chấp 

hành pháp luật thuế chưa tốt, còn chây ỳ, dây dưa, trốn tránh không tự giác kê 

khai thuế; một số khác gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh; công tác quản 

lý thuế ở một số chợ trên địa bàn còn nhiều khó khăn phức tạp, các hộ kinh 

doanh chây ỳ, dây dưa nộp thuế. 

3.1 Nguyên nhân chủ quan 

- Sự phối hợp chỉ đạo của Hội đồng tư vấn thuế chưa quyết liệt và công 

tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các đơn vị, phòng, ban liên quan trong quản 

lý thuế hiệu quả chưa cao nên vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách. 

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành có lúc còn chưa chủ động, chưa kịp 

thời, có việc còn chậm. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực 

hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa phát huy được hết 

trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 

Phần II 

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022 

 

I. NHIỆM VỤ 

 1. Thu ngân sách 

 - Dự toán thu ngân sách năm 2022 được xây dựng theo hướng tích cực và 

hiệu quả, đảm bảo tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo tăng thu ngân sách, thực hiện công tác chống thất thu.  

 - Thu cân đối ngân sách đảm bảo cho các nhiệm vụ chi đã được bố trí 

trong dự toán.  

2. Chi ngân sách  

- Dự toán chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ chi theo quy 

định của tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố; chế độ chính sách, 

định mức chi hiện hành, dự toán chi tỉnh giao và khả năng ngân sách của thành 

phố. Bố trí dự phòng ngân sách cấp thành phố, cấp xã để chủ động ứng phó với 

thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trên địa bàn. 

- Chi đầu tư: Thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

 - Chi thường xuyên: Đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo dự 

toán đã được giao, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ 

quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch 

bệnh, đồng thời tiết kiệm trong sử dụng ngân sách. 

- Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và một 

số nhiệm vụ khác tỉnh giao. 
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II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 

1. Thu ngân sách nhà nước: 

Năm 2022 dự toán tỉnh giao thu NSNN trên địa bàn thành phố là 361.000 

triệu đồng, bằng 87,8% so với số ước thực hiện năm 2021, trong đó số thu nội 

địa không kể tiền sử dụng đất là 251.000 triệu đồng, bằng 101,1% với ước thực 

hiện năm 2021. Dự toán thu ngân sách thành phố phấn đấu là 400.000 triệu 

đồng, tăng 10,8% dự toán tỉnh giao, tăng số tuyệt đối là 39.000 triệu đồng (tăng 

thu tiền sử dụng đất), trong đó:  

- Tổng thu nội địa: 400.000 triệu đồng;  

- Tổng thu ngân sách thành phố: 630.697 triệu đồng, gồm:  

 + Thu điều tiết được hưởng: 344.600 triệu đồng;  

 + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 286.097 triệu đồng.  

Tổng dự toán thu năm 2022 giảm so với thực hiện năm 2021 nguyên nhân 

chủ yếu là do giảm số thu từ tiền thu sổ xố kiến thiết và thu sử dụng đất, đối tượng 

chuyển mục đích và giao đất giảm, số còn ghi nợ thu giảm so với năm 2021. 

 2. Chi ngân sách  

 Tổng dự toán chi tỉnh giao năm 2022 là 591.697 triệu đồng. Trên cơ sở 

các nhiệm vụ chi được tỉnh giao theo nhiệm vụ và dự toán thu ngân sách thành 

phố phấn đấu, thành phố phân bổ dư toán chi ngân sách năm 2022 là 630.697 

triệu đồng, tăng 3,2% so với dự toán tỉnh giao, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 

165.754 triệu đồng; Chi thường xuyên là 453.127 triệu đồng; Dự phòng ngân 

sách là 11.816 triệu đồng, cụ thể:  

-  Chi ngân sách cấp thành phố: 578.708 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư 

XDCB là 158.254 triệu đồng; Chi thường xuyên là 409.658 triệu đồng; Chi dự 

phòng 10.796 triệu đồng.  

 - Chi ngân sách cấp xã: 51.989 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư XDCB là 

7.500 triệu đồng; Chi thường xuyên là 43.469 triệu đồng; Chi dự phòng là 1.020 

triệu đồng.  

 (UBND thành phố có Tờ trình riêng về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân 

sách thành phố năm 2022) 
 

Phần III 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN  

NGÂN SÁCH NĂM 2022 
 

1. Công tác thu ngân sách 

- Tiếp tục triển khai Đề án tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách 

(xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dịch vụ 

nấu cỗ, thuốc tân dược) trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt các biện pháp quản lý các nguồn thu; quản lý thuế, kiểm 

tra việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế đốivới hoạt động 

xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, thuế tài nguyên và các khoản phí, 
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lệ phí trên địa bàn; tập trung rà soát tháo gỡ những khó khăn đối với những sắc 

thuế thu đạt còn thấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 

thực hiện Luật Quản lý thuế, phí, lệ phí, các chế độ, chính sách thu của nhà 

nước. 

- Duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Duy 

trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp kê 

khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử; tổ chức, triển 

khai Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế. Phối hợp các cơ quan 

truyền thông trong công tác thông tin tuyên truyền. Đồng thời, nâng cao chất 

lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ đảm bảo đúng theo Quy trình tuyên truyền - 

hỗ trợ Người nộp thuế. 

- Tích cực đẩy mạnh công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, công tác kiểm 

tra thuế, quản lý công tác nợ thuế, tập trung triển khai thu nợ tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. 

- Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ theo kế hoạch, chú trọng công tác phối 

hợp với các ngành liên quan để gắn trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế của doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân với việc được hưởng các dịch vụ công; Tiếp tục rà soát, 

củng cố hồ sơ để cưỡng chế nợ thuế, hồ sơ nợ thuế khó thu. Tiếp tục công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế về 

những trường hợp chây ỳ, dây dưa nợ thuế. 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với những khoản thu, sắc thuế, địa bàn 

thu thực hiện dự toán đạt thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ hoặc tăng so với 

cùng kỳ nhưng tiến độ đạt thấp, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 

mức dự toán thu đã được giao. 

- Tăng cường rà soát các nguồn lực có khả năng thu, đặc biệt là thuế 

XDCB không qua cấp phép, công trình xây dựng do các cơ quan, đơn vị làm chủ 

đầu tư để tăng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường rà soát các khu đất công tạo 

nguồn thu từ lĩnh vực đất đai. 

- Tăng cường công tác giám sát hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thành 

lập các tổ giám sát đảm bảo hộ kinh doanh thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ 

đối với Nhà nước.  

2. Chi ngân sách 

- Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ 

và hiệu quả, đảm bảo các đơn vị dự toán chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức quy định. 

- Chủ động cân đối ngân sách phù hợp giữa khả năng nguồn thu và nhiệm 

vụ chi. Thường xuyên cập nhật tiến độ thu ngân sách để chủ động cân đối, điều 

chỉnh kế hoạch vốn trong trường hợp nguồn thu không đảm bảo. Ưu tiên nguồn 

lực để thực hiện các chương trình mục tiêu của thành phố, chính sách hỗ trợ cho 

các đối tượng khó khăn, đối tượng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an 

toàn xã hội,… 

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ 
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chi, hạn chế bổ sung các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ 

chi không cần thiết và kịp thời điều chỉnh, cắt giảm dự toán chi ngân sách đối 

với những nhiệm vụ chi không triển khai thực hiện do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid - 19 và một số chính sách thay đổi. 

- Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm 

bảo theo kế hoạch. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, 

chương trình theo quy định 

- Các đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực 

hiện tốt cơ chế  tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo 

Nghị  định  số 130/2005/NĐ-CP  ngày  17/10/2005,  Thông  tư  liên  tịch  số 

71/2014/TTLT-BTC-BNV  ngày  30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ 

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành 

chính  đối với  các  cơ  quan  nhà  nước; Nghị  định  số  117/2013/NĐ-CP,  ngày 

07/10/2013 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện nghiêm 

túc việc công khai tài chính ngân sách quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân 

sách nhà nước. 

Trên đây là Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 

2022, UBND thành phố Báo cáo tại kỳ họp thứ tư - HĐND thành phố khoá XXI./. 
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