
 

 

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 
Số: 93/BC-KTXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 

2022; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023  

(Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20/11/2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân 

dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện; ngày  

12/12/2022 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã họp để thẩm tra Báo cáo số 

625/BC-UBND ngày 09/12/2022, của UBND huyện Tủa Chùa về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; dự toán và phân bổ dự 

toán ngân sách địa phương năm 2023; trên cơ sở ý kiến của các thành viên tham 

dự phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện các nội dung 

thẩm tra, cụ thể như sau: 

I. Về hồ sơ báo cáo, dự thảo Nghị quyết  

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 

2022; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được lập 

đúng theo mẫu biểu quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 quy 

định về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính 

- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm và hệ thống biểu 

mẫu. 

II. Sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương 
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Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân 

sách là đúng thẩm quyền quy định tại Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015; Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Việc UBND huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; xây dựng dự toán và 

phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 là phù hợp với chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện kinh tế xã hội của 

huyện, là cơ sở để các địa biểu HĐND huyện, HĐND huyện thực hiện quyền 

giám sát, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2022; để HĐND huyện xem xét quyết định phân bổ dự toán, đề ra giải 

pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và cụ 

thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 

2020-2025. 

III. Nội dung báo cáo và dự thảo Nghị quyết 

1. Nội dung tán thành 

1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 

Năm 2022, UBND huyện đã kịp thời triển khai, thực hiện Nghị quyết số 

85/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa về dự toán và 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, đã giao: Tổng thu ngân sách địa 

phương 480 tỷ 529 triệu đồng; Tổng chi ngân sách địa phương 479 tỷ 874 triệu 

đồng. UBND huyện đã báo cáo, đánh giá toàn diện, đầy đủ và chi tiết theo từng 

nội dung lĩnh vực, địa bàn về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình nhiệm vụ thu, chi; tồn tại 

hạn chế, nguyên nhân đã nêu trong Báo cáo của UBND huyện, với một số nội 

dung sau: 

a. Thực hiện thu ngân sách địa phương 

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 20/11/2022: 

635.271.726.955 đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân 

cấp 633.836.379.341 đồng, đạt 132% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện 

cả năm 655.826.602.233 đồng, đạt 137% dự toán tỉnh giao và đạt 136% dự toán  

huyện giao; so với năm 2021 tăng 12%, cụ thể như sau: 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Thực hiện đến ngày 20/11/2022: 

14.421.839.686 đồng, đạt 120% dự toán tỉnh giao và đạt 115% dự toán huyện 

giao; ước thực hiện cả năm 14.908.118.053 đồng, đạt 124% dự toán tỉnh giao và 

đạt 119% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 4%. 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Thực hiện 588.041.360.000 đồng, 

đạt 126% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 602.381.360.000 

đồng, đạt 129% dự toán tỉnh giao và huyện giao; so với năm 2021 tăng 14%. 

Thu chuyển nguồn ngân sách: Thực hiện  32.808.527.269 đồng. 
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Ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, trừ vào tiền thuê đất: Ước thực hiện cả năm 

5.728.596.911 đồng. 

b. Thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương  

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 20/11/2022: 

475.173.475.126 đồng, đạt 99% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 

654.335.657.273 đồng, đạt 136% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 12%. 

Chi cân đối ngân sách địa phương: Thực hiện 409.035.287.064 đồng, 

đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 504.808.974.851 đồng, đạt 

105% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 10%. 

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: Thực hiện 6.393.145.640 đồng 

đồng; ước thực hiện cả năm 61.681.000.000 đồng. 

Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Ước thực hiện 

cả năm 72.000.000 đồng. 

Chi nộp trả ngân sách cấp trên: Thực hiện 2.622.682.422 đồng; ước 

thực hiện cả năm 2.622.682.422 đồng. 

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: Thực hiện 57.122.360.000 đồng; ước 

thực hiện cả năm 85.151.000.000 đồng. 

c. Thu - chi ngân sách cấp xã 

Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách cấp xã thực hiện đến 

ngày 20/11/2022: 58.187.923.319 đồng, đạt 91% dự toán huyện giao, trong đó: 

Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 647.880.910 đồng, đạt 90% dự toán giao; 

ước thực hiện cả năm 79.687.887.623 đồng, đạt 125% dự toán huyện giao. 

Chi ngân sách Nhà nước: Tổng chi ngân sách cấp xã thực hiện đến ngày 

20/11/2022: 52.303.326.392 đồng, đạt 82% dự toán huyện giao; ước thực cả 

năm 78.847.400.000 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao. 

d. Đánh giá công tác thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

Trong bối cảnh chung của cả nước vừa thích ứng linh hoạt với Covid-19 

vừa phục hồi kinh tế xã hôi, tình hình thị trường tài chính, bất động sản biến 

động, lạm phát, giá cả thị trường leo thang đặc biệt là các mặt hàng xăng dầu, sắt 

thép… đồng thời phải cắt giảm các khoản thuế theo quy định, theo đó đã tác 

động cả tiêu cực và tích cực đến kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2022. 

Song với sự chỉ đạo sát sao của của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, giám sát của Thường trực HĐND huyện, điều hành tích cực, linh hoạt 

của UBND huyện và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhiệm vụ thu, chi đã cơ 

bản hoàn thành dự toán và kế hoạch đề ra. 

Về nhiệm vụ thu ngân sách 

- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt 132% dự toán tỉnh và huyện giao, 

cụ thể: Lệ phí trước bạ tăng 117%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 
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128%; tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 144%; thu khác ngân sách tăng 191%; 

Kết quả giao thu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Đạt 124% dự toán giao. 

Về nhiệm vụ chi ngân sách 

Chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2022 đã cơ bản đáp ứng được các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội như: Chi trả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với 

người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT - BLĐTBXH-BTC; 

Hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và 

trường phổ thông bán trú theo Nghị định 116/NĐ-CP, Kinh phí thực hiện Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP, Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách... 

1.2. Dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2023 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự toán và phân bổ dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2023. Các số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2023 đã phù hợp với số liệu của UBND tỉnh giao. 

a. Thu ngân sách địa phương:  

 Tổng thu ngân sách địa phương năm 2023: 593.123.000.000 đồng, trong đó 

phần ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 591.623.000.000 đồng, bao gồm: 

  Thu ngân sách trên địa bàn: 14.100.000.000 đồng   

  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 579.023.000.000 đồng 

b. Chi ngân sách địa phương: 

 Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 591.623.000.000 đồng, bao gồm: 

  Chi đầu tư phát triển: 18.403.000.000 đồng; 

  Các khoản chi thường xuyên: 473.008.464.000 đồng; 

  Chi khác ngân sách: 6.319.536.000 đồng; 

  Dự phòng ngân sách: 10.158.000.000 đồng; 

  Chi từ nguồn tăng thu ngân sách: 600.000.000 đồng; 

  Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu: 83.134.000.000 đồng. 

  c. Phân bổ dự toán dự toán ngân sách địa phương năm 2023 

UBND huyện đã phân bổ chi tiết dự toán chi thuộc nhiệm vụ của ngân 

sách cấp huyện, UBND các xã thị trấn đảm bảo nguyên tắc, định mức, tiêu chí, 

dự toán theo quy định; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí phương án 

phân bổ như trong báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022, của UBND 

huyện Tủa Chùa và đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành 

thực hiện nghiêm các giải pháp thu, tiết kiệm chi ngân sách. Chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho 
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các chương trình, dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào 

sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục hồ 

sơ pháp lý đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. 

1.3. Về dự thảo Nghị quyết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2023 

- Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND huyện được 

quy định theo Luật Ngân sách năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; tại Khoản 11 Điều 22 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 

21/12/2016 và tuân thủ theo các văn bản liên quan của Trung ương và địa 

phương. 

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với các nội dung của 

dự thảo Nghị quyết; Một số nội dung, câu từ, lỗi chính tả đã được UBND huyện 

tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết tại phiên họp thẩm tra. 

- Về thể thức văn bản: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách địa phương năm 2022; dự thảo Nghị quyết dự toán và phân bổ dự 

toán ngân sách địa phương năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 

Chín HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                            TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                           TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

                           Nguyễn Bá Đức 
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