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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022  

và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023 

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

  

Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Các Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân thành phố Lạng Sơn khóa XXI kỳ họp thứ tư: số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; số 37/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021 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; số 

38/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố 

Lạng Sơn. Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, 

UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023, cụ thể như sau: 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022 

  

I. CÔNG TÁC PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022  

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. 

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, cụ thể: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 400.000 triệu đồng, tăng 

10,8% so với dự toán tỉnh giao và tăng số tuyệt đối là 39.000 triệu đồng. 

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

+ Thu cân đối theo dự toán tỉnh giao 591.697 triệu đồng (gồm: Thu điều 

tiết số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 305.600 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách cấp tỉnh 286.097 triệu đồng). 
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+ Thu phấn đấu tăng so với dự toán tỉnh giao 39.000 triệu đồng (Tăng thu 

tiền sử dụng đất).  

- Tổng chi ngân sách địa phương 630.097 triệu đồng, gồm: 

+ Chi cân đối ngân sách thành phố 591.697 triệu đồng (gồm: Chi đầu tư 

phát triển 126.754 triệu đồng; chi thường xuyên 453.127 triệu đồng; chi dự 

phòng 11.816 triệu đồng). 

+ Chi từ nguồn phấn đấu thu vượt 39.000 triệu đồng (Chi đầu tư phát triển).  

- Thu - chi quản lý qua ngân sách nhà nước: Dự toán ghi thu - ghi chi từ 

nguồn vốn viện trợ là 9.278 triệu đồng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

A. Thu ngân sách 

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) trên địa bàn đến ngày 

15/11/2022 đạt 784.718 triệu đồng. Thu ngân sách (không bao gồm 321.532 

triệu đồng thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng do Cục thuế 

thu) 463.186 triệu đồng, bằng 128,3% dự toán tỉnh giao, bằng 115,8% dự toán 

thành phố giao, bằng 118,2% so với cùng kỳ 2021.  

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 (không bao gồm số do 

Cục thuế thu) dự kiến đạt 500.994 triệu đồng, bằng 138,8% so với dự toán tỉnh 

giao, bằng 125,2% dự toán thành phố giao và bằng 113,9% số thu cùng kỳ. Số thu 

nội địa không kể tiền sử dụng đất ước đạt 270.994 tỷ đồng, bằng 108% so với dự 

toán, bằng 112,4% so với năm 2021. 

Thu điều tiết ngân sách thành phố năm 2022 ước đạt 400,3 tỷ đồng, vượt 

30,9% dự toán thu điều tiết tỉnh giao với số tăng thu tuyệt đối là 94,7 tỷ đồng, 

tăng thu so với dự toán thành phố phấn đấu là 55,7 tỷ đồng. Số thu điều tiết 

không kể tiền sử dụng đất là 209,4 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 18,4 tỷ đồng.  

Số thu tiền sử dụng đất tăng vượt so với dự toán cả năm tỉnh giao do có 

khoản thu đột biến phát sinh khoản thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH 

Thảo Viên: 101,8 tỷ đồng, phát sinh thu từ tiền thuê đất trả 10 năm do Tổng 

Công ty Điện lực miền Bắc nộp thay cho Điện lực Lạng Sơn là 7,45 tỷ đồng. 

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. 

2. Thu ngân sách cấp thành phố 

Thu NSNN cấp thành phố đến ngày 15/11/2022 đạt 421.491 triệu đồng đạt  

108,5% dự toán tỉnh giao. Ước thực hiện năm 2022 là 445.431 triệu đồng đạt 

114,7% dự toán tỉnh giao, đạt 104,2% so với dự toán thành phố phấn đấu. 
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3. Thu ngân sách cấp xã  

 Thu ngân sách trên địa bàn các phường, xã đến ngày 15/11/2022 là 

41.695 triệu đồng đạt 78,3% dự toán tỉnh giao. Ước thực hiện năm 2022 là 

55.563 triệu đồng đạt 104,4% dự toán tỉnh giao và thành phố phấn đấu. 

 (Có biểu chi tiết thu kèm theo)  

B. Chi ngân sách 

Dự toán chi tỉnh giao cho thành phố: 605.665 triệu đồng (Trong đó: giao 

đầu năm 591.697 triệu đồng, bổ sung trong năm là 13.968 triệu đồng) 

Dự toán chi ngân sách thành phố giao: 766.128 triệu đồng (Trong đó: 

giao đầu năm 630.697, chuyển nguồn năm 2021 chuyển sang 121.463 triệu 

đồng, giao bổ sung 13.968 triệu đồng). 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện đến hết 15/11/2022 là 546.151 

triệu đồng, đạt 90,1% dự toán tỉnh giao, bằng 71,3% dự toán thành phố giao, 

bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:  

+ Chi đầu tư phát triển: 158.076 triệu đồng.   

+ Chi thường xuyên: 383.196 triệu đồng.  

+ Chi dự phòng: 3.979 triệu đồng. 

+ Chi chương trình MTQG: 900 triệu đồng. 

Ước thực hiện chi ngân sách năm 2022 đạt 693.663 triệu đồng, bằng 

90,5% so với dự toán giao, bằng 108% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó:  

+ Chi đầu tư phát triển: 171.429 triệu đồng.   

+ Chi thường xuyên: 504.040 triệu đồng.  

+ Chi dự phòng: 7.616 triệu đồng. 

+ Chi chương trình MTQG: 1.300 triệu đồng. 

+ Ghi thu ghi chi vốn viện trợ: 9.278 triệu đồng. 

Dự toán còn dư cuối năm ngân sách dự kiến 72.465 triệu đồng, thực hiện 

chuyển nguồn 71.215 triệu đồng, để tại kết dư ngân sách chuyển năm sau là 

1.250 triệu đồng.  

1. Chi ngân sách cấp thành phố 

Tổng chi ngân sách cấp thành phố đến tháng 15/11/2022 là 499.547 triệu 

đồng. Ước thực hiện năm 2022 là 626.911 triệu đồng đạt 90,2% dự toán giao, 

trong đó:  

 1.1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện đến hết 15/11/2022 là 153.988 triệu 

đồng. Ước thực hiện năm 2022 là 163.254 triệu đồng, bằng 79,6% dự toán. 

1.2. Chi thường xuyên: Thực hiện đến hết 15/11/2022 là 341.192 triệu 

đồng. Ước thực hiện năm 2022 là 455.761 triệu đồng, bằng 95,5% dự toán. 



4 

 

1.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các 

nhiệm vụ khác: Thực hiện đến hết 15/11/2022 là 900 triệu đồng. Ước thực hiện 

năm 2022 là 1.300 triệu đồng, bằng 100% dự toán. 

1.4. Chi dự phòng đến hết 15/11/2022 là 3.467 triệu đồng để mua sắm vật 

tư hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ F0, F1, trẻ em khuyết tật bị ảnh 

hưởng Covid theo quy định. Ước thực hiện năm 2022 thực hiện 6.596 triệu 

đồng, bằng 56,9% dự toán giao. 

2. Chi ngân sách cấp xã 

Tổng chi ngân sách cấp xã đến tháng 15/11/2022 là 46.604 triệu đồng. 

Ước thực hiện năm 2022 là 57.474 triệu đồng đạt 93,2% dự toán, trong đó:  

- Chi đầu tư XDCB thực hiện đến ngày 15/11/2022 là 4.088 triệu đồng, 

ước thực hiện năm 2022 là 8.175 triệu đồng đạt 100% dự toán.  

- Chi thường xuyên thực hiện đến ngày 15/11/2022 là 42.004 triệu đồng, 

ước năm 2022 là 48.279 triệu đồng đạt 92% dự toán. 

- Chi dự phòng thực hiện đến ngày 15/11/2022 là 512 triệu đồng, ước năm 

2022 là 1.020 triệu đồng đạt 100% dự toán 

3. Ghi thu ghi chi vốn viện trợ: Ước thực hiện năm 2022 là 9.278 triệu 

đồng, bằng 100% dự toán đã giao.  

 (Có biểu chi tiết chi kèm theo) 

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

1. Thu ngân sách 

Công tác thu ngân sách 11 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2022 đạt 

tiến độ so với kế hoạch đề ra và vượt so với cùng kỳ, tuy nhiên không đồng đều 

ở khu vực và các sắc thuế, nợ thuế còn ở mức cao 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, các hộ kinh doanh 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.  

- 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 
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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. Chi ngân sách 

Chi ngân sách đạt thấp so với dự toán 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. Công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách ở một số cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn trong từng lĩnh vực còn chưa sát với kế hoạch nhiệm 

vụ được giao và tình hình hoạt động thực tế. Vẫn còn tồn tại một số nội dung chi 

chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và chưa đúng dự toán được giao.  

Một số nội dung và lĩnh vực chi thường xuyên chưa đạt theo tiến độ giao 

dự toán như chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi quản lý 

hành chính do một số nội dung, nhiệm vụ và dự án còn đang trong quá trình 

triển khai thực hiện.  

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do:  

- Một số dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện, chủ yếu tạm ứng 

vốn để thực hiện công tác GPMB, tạm ứng hợp đồng nên ảnh hưởng đến kết quả 

chi ngân sách. 

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn nhiều vướng mắc, giá 

vật liệu xây dựng tăng cao do tác động của dịch bệnh khiến thời gian thực hiện 

dự án kéo dài, một số dự án phải điều chỉnh, mất thời gian làm thủ tục ....  

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành đôi lúc còn chưa kịp thời. Việc 

chấp hành chế độ chính sách về quản lý tài chính của một số chủ tài khoản, kế 

toán chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý tài sản nhà nước chủ 

yếu do kế toán cơ quan, đơn vị kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách 

nên việc tham mưu còn hạn chế.  
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Phần II 

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023 

I. NHIỆM VỤ 

 1. Thu ngân sách 

 - Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt dự toán năm 2023 do UBND 

tỉnh và UBND thành phố giao. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp xử 

lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các Đề án chống thất 

thu ngân sách đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện 

chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý thuế.  

 - Bám sát, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp Ủy, Chính 

quyền địa phương và của ngành Thuế trong công tác thuế. Phối hợp với các 

ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, khai thác tăng thu 

ngân sách.  

 - Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, đảm bảo vai trò tham 

mưu, tổng hợp trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị. Đánh giá, 

phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa 

bàn, từng lĩnh vực thu, rà soát nắm chắc địa bàn, đưa các hộ thuộc đối tượng 

phải nộp thuế vào quản lý thu thuế, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu 

và dự báo thu sát đúng với thực tế phát sinh. 

 - Quản lý chặt chẽ nguồn thu NSNN từ thuế, mở rộng cơ sở thuế nội địa; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phối hợp chặt chẽ 

trong công tác quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế, phát hiện kịp 

thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường công 

tác quản lý nợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nợ. 

 - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp 

thuế. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ, giải quyết 

kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.  

2. Chi ngân sách  

 - Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 xây dựng trên cơ sở nguồn 

thu được hưởng theo phân cấp, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân 

sách cấp tỉnh và cấp thành phố và nội dung, nhiệm vụ được tỉnh giao năm 2023.  

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của 

thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương năm 

2022 và khả năng ngân sách của thành phố để xây dựng dự toán chi ngân sách 

địa phương chi tiết từng lĩnh vực chi theo quy định của Luật NSNN, đảm bảo ưu 

tiên dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, chế độ 
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chính sách đã ban hành. 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. 

- Dự toán chi đầu tư xây dựng theo đúng Luật Đầu tư công và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu 

quốc gia và một số nhiệm vụ khác tỉnh giao. 

II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 

1. Thu ngân sách nhà nước: 

Năm 2023 dự toán tỉnh giao thu NSNN trên địa bàn thành phố dự kiến là 

365.600 triệu đồng, tăng 1,25% so với số giao năm 2022, bằng 72,9% so với số 

ước thực hiện năm 2022, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất là 

255.600 triệu đồng, bằng 94,3% với ước thực hiện năm 2022. Dự toán thu ngân 

sách thành phố phấn đấu là 400.000 triệu đồng, tăng 9,4% dự toán tỉnh giao, 

tăng số tuyệt đối là 34.400 triệu đồng (tăng thu tiền sử dụng đất), trong đó:  

- Tổng thu nội địa: 400.000 triệu đồng;  

- Tổng thu ngân sách thành phố: 651.754 triệu đồng, gồm:  

 + Thu điều tiết được hưởng: 341.205 triệu đồng;  

 + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 310.549 triệu đồng.  

 2. Chi ngân sách  

 Tổng dự toán chi tỉnh giao năm 2023 là 617.354 triệu đồng. Trên cơ sở 

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

phố phấn đấu, thành phố dự kiến phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022 là 

651.754 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 156.550 triệu đồng, chi 

thường xuyên là 467.359 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách là 12.745 triệu 

đồng, chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là 15.100 triệu đồng, cụ thể:  

- Chi ngân sách cấp thành phố: 591.705 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư 

XDCB là 148.380 triệu đồng, chi thường xuyên là 421.600 triệu đồng, chi dự 

phòng 11.643 triệu đồng, chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là 10.082 

triệu đồng. 

 - Chi ngân sách cấp xã: 60.049 triệu đồng, gồm: Chi đầu tư XDCB là 

8.170 triệu đồng, chi thường xuyên là 45.759 triệu đồng, chi dự phòng là 1.102 

triệu đồng, chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là 5.018 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 2023) 

 



8 

 

Phần III 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN  

NGÂN SÁCH NĂM 2023 

 

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, 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.  
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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 

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 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính Phủ  quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính ngân sách, tài sản công 

đảm bảo đầy đủ, theo đúng quy định của pháp luật. 

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

thu, chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2023, 

UBND thành phố Báo cáo tại kỳ họp thứ bảy - HĐND thành phố khoá XXI./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 

- VP HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT+ HS kỳ họp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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