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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

 nhà nước quý I năm 2022 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 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. Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lạng Sơn thực 

hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước (NSNN) quý I năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2022 

- Cân đối ngân sách thành phố quý I năm 2022 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu NSNN quý I năm 2022 (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố quý I năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

95/CK-NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I 

năm 2022 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục 

tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Ngày 

17/12/2021, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-

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

sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2022, thực hiện 

cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4899/QĐ-UBND ngày 

19/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, đảm bảo kịp thời, đúng quy định để làm cơ sở cho 

các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các phường, xã tổ chức triển 

khai thực hiện.  

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Nhằm phát huy kết quả đạt được năm 2021, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 

thu năm đầu tiên thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022, ngày 24/01/2022, UBND 

thành phố đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường quản lý thu ngân 
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sách nhà nước năm 2022, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Chi 

cục Trưởng Chi cục Thuế và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan liên quan tập 

trung quyết liệt các giải quyết các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đẩy 

mạnh thu hồi nợ đọng ...  

Kết quả thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 như sau: Tổng thu ngân 

sách đến hết quý I đạt 87.693 triệu đồng, bằng 24,2% dự toán tỉnh giao, bằng 

21,9% dự toán thành phố phấn đấu và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2021, trong 

đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết đạt 61.276 triệu 

đồng, bằng 55,7% so với dự toán tỉnh giao, bằng 41,1% so với dự toán HĐND 

thành phố giao. 

Số thu 3 tháng đầu năm 2022 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021 là do 

giảm thu tiền sử dụng đất. Trong 03 tháng đầu năm 2021, thực hiện công điện số 

02/CĐ-TCT ngày 27/02/2021 của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử 

dụng đất của cá nhân đã ghi nợ trước ngày 01/03/2016, trong đó có quy định rõ 

hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền SDĐ trước ngày 1/3/2016 thì tiếp tục 

thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo giá đất tại thời điểm cấp GCN đến hết ngày 

28/2/2021, kể từ 1/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền SDĐ còn nợ 

theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Đến năm 2022 đã bước sang kỳ ổn định mới, số 

thu từ tiền sử dụng đất đến hết quý I/2022 chỉ đạt 37% so với cùng kỳ 2021. 

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố những tháng đầu 

năm 2022 còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của việc 

dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn với số ca mắc lên đến hàng nghìn ca 

mỗi ngày trong những tháng đầu năm đã tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế 

-xã hội của người dân, doanh nghiệp; Sức mua giảm, những gia đình mắc Covid 

thực hiện nghỉ kinh doanh cách ly dài ngày, các doanh nghiệp kinh doanh cầm 

chừng; Một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ 

đặc biệt và khai thác khoáng sản kinh doanh sa sút; Nhiều doanh nghiệp và hộ 

kinh doanh lợi dụng tình hình dịch bệnh và trục lợi từ chính sách mà chây ỳ, dây 

dưa, chậm thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN; Nghỉ tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày 

nên việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 

giảm; Dịch bệnh bùng phát nên những lễ hội đầu năm bị hạn chế tổ chức, lượng 

du khách đến du lịch, tham quan, lễ bái đầu năm giảm mạnh.  

2.2. Về chi ngân sách thành phố 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự 

nỗ lực, tập trung quyết liệt của các cơ quan, đơn vị và UBND nhân các phường 

xã trong lãnh đạo điều hành, do đó công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp 
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ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh và đối ngoại của thành phố những tháng đầu năm.  

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện đến hết quý I năm 2022 là 

144.816 triệu đồng, đạt 23% dự toán giao, bằng 107,4% so với cùng kỳ năm 

2021, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 58.866 triệu đồng, bằng 35,5% so với dự toán 

và 160,1% so với cùng kỳ năm 2021.   

- Chi thường xuyên là 81.774 triệu đồng, bằng 18,1% dự toán giao, bằng 

90,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách là 3.437 triệu đồng, bằng 29,1% dự 

toán giao, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn 

giao thông: 739 triệu đồng.  

UBND thành phố Lạng Sơn thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);   

- TT HĐND thành phố;                            

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CVP, PCVP+CV; 

- Trang TT điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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