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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng 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) 6 tháng năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 

- Cân đối ngân sách thành phố 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu NSNN 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

95/CK-NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 

tháng năm 2022 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 đạt 245.726 triệu đồng, 

bằng 68% dự toán tỉnh giao, bằng 61,4% dự toán thành phố phấn đấu và bằng 

84,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết đạt 131.841 triệu đồng, bằng 52,5% so với dự toán giao. 

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

tiến độ thu và so với cùng kỳ là: Thuế TNCN, thuế TNDN, tiền thuê đất, 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 thuế GTGT, thuế TTĐB, thu khác ngân sách. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn, một số khoản thu, sắc thuế những 

tháng đầu năm 2022 có tiến độ thu còn chậm. Vẫn còn thất thu ngânsách, tập 

trung những lĩnh vực như: vận tải tư nhân, khách sạn, nhà hàng... Một số đề án 

chống thất thu thuế chưa thực sự hiệu quả. Nợ thuế còn ở mức cao (ước đến 

30/6/2022 là 26.000 triệu đồng, chiếm 6,5%). Một số doanh nghiệp nợ lớn có 

tính chất chây ỳ, chưa tự giác chấp hành chính sách nộp các khoản tiền thuế vào 
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ngân sách Nhà nước 

Nguyên nhân của những khó khăn trên là do: ảnh hưởng của dịch bệnh 

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, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu 

ngân sách; Do  thực  hiện  các  chính  sách  hỗ trợ người  dân,  doanh  nghiệp 

ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách, cụ thể: giảm 30% thuế TNDN, 30% thuế 

GTGT miễn thuế cho hộ kinh doanh, theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 

ngày 19/10/2021 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về ban hành 

một số giải pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; 

giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị quyết số 43/2022/NQ-QH15  

ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội áp dụng từ 1/2/2022 cho đến hết năm; giảm lệ phí 

trước bạ 50% theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 áp dụng đến 

31/5/2022. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn còn hạn chế, 

cơ quan thuế vẫn là lực lượng trực tiếp tham gia và đấu tranh nên còn hạn chế 

trong việc quản lý và thu thuế. Chính quyền một số phường, xã chưa thực sự vào 

cuộc hỗ trợ cơ quan thuế trong việc rà soát các phương tiện vận tải và xe máy 

chuyên dùng trên địa bàn do không có nguồn kinh phí chi trả cho công việc rà 

soát của các trưởng thôn, khối phố. Một số cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

thu thuế chưa  thực  sự chủ động trong xử lý các công việc được giao nên hiệu 

quảcông việc một số công chức còn chưa đạt yêu cầu; một số công chức lớn 

tuổi, sắp nghỉ hưu nên nhiệt tình công tác giảm sút; công chức mới tuyển dụng 

còn thiếu kinh nghiệm, linh hoạt trong xử lý công việc. 

2.2. Về chi ngân sách thành phố 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện đến 6 tháng năm 2022 là 309.426 

triệu đồng, đạt 49,1% dự toán giao, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2021, 

trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 100.509 triệu đồng, bằng 60,6% so với dự toán 

và 106,5% so với cùng kỳ năm 2021.   

- Chi thường xuyên là 204.281 triệu đồng, bằng 45,2% dự toán giao, bằng 

103,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách là 3.436 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: 1.200 triệu đồng.  
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Chi thường xuyên ngân sách thực hiện 6 tháng cơ bản đảm bảo tiến độ 

thực hiện so với dự toán được giao, 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, chi 

cho công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, ... Tuy nhiên bên cạnh 

những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn trong công 

tác chi, cụ thể: Kết quả chi đầu tư phát triển 6 tháng còn thấp so với kế hoạch 

đề ra; Chi thường xuyên sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có tiến độ thực 

hiện đạt thấp do một số nội dung, nhiệm vụ và dự án đều đang trong quá trình 

triển khai thực hiện; Vẫn còn tồn tại, sai sót trong quản lý chi ngân sách nhà 

nước tại một số cơ quan, đơn vị. 

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

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);   

- TT HĐND thành phố (B/c);                            

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CVP, PCVP, CVVP; 

- Trang TT điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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