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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 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) 9 tháng năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 

- Cân đối ngân sách thành phố 9 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố 9 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 9 

tháng năm 2022 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 415.575 triệu đồng, 

bằng 115.117% dự toán tỉnh giao, bằng 103,8% dự toán thành phố phấn đấu và 

bằng 118,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử 

dụng đất, xổ số kiến thiết đạt 206.704 triệu đồng, bằng 97,5% so với dự toán giao. 

Kết quả thu từng sắc thuế, khoản thu, phí, lệ phí: Tính đến hết 9 tháng đầu 

năm 2022, một số sắc thuế có số thu đạt tiến độ và tăng trưởng so với cùng kỳ 

như thuế TNCN, thuế TNDN, thuế SDĐPNN, phí và lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử 

dụng đất và một số khoản thu khác ngân sách; một số khoản thu sắc thuế ko đạt 

tiến độ và đạt thấp so với cùng kỳ như: GTGT, TTĐB, Lệ phí trước bạ. 

Kết quả thu theo đơn vị thu: có 4 địa bàn trong 9 tháng đầu năm có số thu 

đạt so với tiến độ và cùng kỳ: Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc, Hoàng Văn 

Thụ, còn lại các đơn vị khác chưa đạt so với tiến độ và cùng kỳ, phường có số thu 

đạt thấp như Chi Lăng, Đông Kinh, Vĩnh Trại. 

Công tác thu ngân sách đến thời điểm báo cáo năm 2022 đạt tiến độ so với 
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kế hoạch đề ra và vượt so với cùng kỳ, tuy nhiên chưa có sự đồng đều giữa các 

sắc thuế là do những nguyên nhân sau: 

(*) Nguyên nhân khách quan:  

- Trong những tháng đầu năm, 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 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 TTĐB 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.  

- 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.  

- Một số đề án chống thất thu do dịch nên hoạt động không hiệu quả: Đề án 

dựng rạp nấu cỗ, XDCB tư nhân tạm thời ngừng trệ, do thiếu nguồn nhân công, 

kéo theo các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác đá, cát bị ảnh huởng, 

hạn chế tụ tập đông người. 

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như giảm 30% 

thuế TNDN năm 2021, miễn thuế quý 3,4/2021 cho hộ kinh doanh, giảm thuế 

GTGT từ 10% xuống 8%, giảm lệ phí trước bạ 50% theo các văn bản: nghị quyết 

406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về ban hành một số giải 

pháp nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; 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; nghị định 103/2021/NĐ-CP ngày 

26/11/2021; 

(*) Nguyên nhân chủ quan: 

- Hình thức, phương pháp, chất lượng báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến 

chính sách pháp luật thuế còn nhiều hạn chế. Chưa có nhiều giải pháp mang tính 

toàn diện, đột phá trong công tác chống thất thu thuế. 

- Việc quản lý địa bàn chưa thật chặt chẽ, sâu sát, còn để thất thu một số lĩnh 

vực, chưa chủ động khai thác nguồn thu để bù đắp phần hụt thu. 

2.2. Về chi ngân sách thành phố 
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Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện đến 9 tháng năm 2022 là 482.177 

triệu đồng, đạt 76,5% dự toán giao, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2021, 

trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 125.452 triệu đồng, bằng 75,7% so với dự toán 

và 83,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi thường xuyên là 351.896 triệu đồng, bằng 77,8% dự toán giao, bằng 

108,4% 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: 1.393 triệu đồng. 

Chi thường xuyên ngân sách thực hiện 9 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 9 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;                            

- 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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