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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

      

S& /BC-UBND Quáng Tn, ngày tháng nám 2021 

DU THAO BAO CÁO 
KE HOCH TA! CHINH - NSNN 03 NAM 2022 - 2024 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, kSr hpp thü 5 

Can c1r Nghj djnh s 31/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cüa ChInh phü ban 
hành QUy chê lip, thâm tra, quyêt djnh kê hoach  tài chinh 05 nam dja pht.rnng, kê 
ho.ch dâu tu cong trung hn 05 näm dja phuxng, kê hoch tài chInh - ngân sách 
nhanuâc 03 nAm dja phuung, dir toán và phân bô ngân sách dja phucing, phê 
chuân quyêt toán ngân sách dja phuong hang närn; Nghj djnh sO 45/201 7/ND-CP 
ngày 21/4/2017 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut 
ngân sách nhà nuOc ye 1p ké hoach  tài chInh 05 näm và 1p kê hoach  tài chInh - 
ngân sách nhà rnrâc 03 näm; 

Can cü Thông tu s 69/201 7/TT-BTC ngày 07/7/2017 cUa B Tài chInh 
Huâng dan 1p kê hoch tài chinh 05 näm và kê hotch tài chInh - ngân sách nhà 
nithc 03 näm; Thông tu so 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/202 1 cüa Bô Tài chInh 
h.rOng dan xây drng dx toán NSNN nàm 2022, kê hoch tài chinh - NSNN 03 
näm 2022-2024; 

UBND tinh dii kin k hoch tài chInh - ngân sách 03 näm dja phucmg giai 
don 2022-2024 báo cáo trInh HDND tinh tham khào khi xem xét, quyêt djnh dii 
toán NSNN nAm 2022 nhu sau: 

Phãn thLi' nhãt 
DIX MEN DIX TOAN NSNN NAM 2022 

I. DIX TOAN THU NSNN NAM 2022 

T&tg thu NSNN trén dja bàn narn 2022: 4.0,5 t dng, tang 19% so vi dii 
toán Trung i.rcing giao'; Trong do: 

1. Xây drng diy toán thu ni dla 
Tng thu ni dja näm 2022: 3.415,5 t' ding, b.ng 93,1% so v&i uâc thrc 

hin näm 20212,  tang 23% so vâi dr toán Trung uong giao; Trong do: 

- Thu tin s1r diing d.t: 1.100 t dng (trong do, thu tin sr dung dt cp 
tinh: 687 t dông; thu tiên sir diing dat cap huyn: 413 t' dong). 

- Thu x s kin thit: 40 t' d6ng; 

'Du toán Trung irolig giao näm 2022: 3.430 t5 dng (Thu ni dia: 2.780 t' dng; XNK: 650 t dong) 
2  U'âc thu ni dia näm 2021: 3.668,840 t' dng; 
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2. Xây dirng dir toán thu tir hoit dng xut nhp khãu 
Thu ngân sách lIt hott dng xut nh.p khu: 650 t dng (b&ng dir toán 

Trung hang giao); Trong do: 
- Thu giá trj gia tang: 608,5 t' dng; 
- Thug xut khu, nh.p khu: 32,4 t' dng; 
- Thu tiêu thi,i dc bit, 1 phi: 9,1 t' dông. 
II. DII TOAN CHI NGAN SAd D!A  PHIX1NG NAM 2022 
Can cir vào djnh müc phân b dir kin theo dir thão trInh HDND tinh và 

các chê d, chInh sách, nhim vi trong näm 2022; dçr toán tong chi NSDP quân 
1: 9.5 13,54 t dông; Trong do: 

- Chi d.0 ttr phát trin: 1.744,21 t dng, bao gm: 
- Chi thung xuyên: 5.38 1,888 t dng; Trong do: 
III. CAN DOI NGAN SACH IMA PHII€%NG NAM 2021: 

A 9 19 P. 

1. Tong nguon thu NSDP: 9.210,28 ty dong, gom: 
- Thu NSDP hu&ng theo phân cp: 3.059,3 5 t5.' dng. 
- Thu b sung tlr ngân sách cp trên: 6.027,93 t dng. 
- Thu chuyn ngun; kinh phi thirc hin nhim vi, chInh sách dja phuang 

näm trufic chuyên sang dé thrc hin và can dOi dr toán: 123 t dOng. 
2. Ting chi NSDP: 9.5 13,54 t' dng, gm: 

- Chi can di NSDP: 7.5 09,696 t dng; 
- Chi thrc hin các chuong trInh m1c tiêu: 1.835,9 19 t dông; 
- Chi ti'x ngun b sung có mlic tiêu tir ngân sách cp tinh cho ngân sách 

huyn thrc hin chInh sách chê d theo các Nghj quyêt HDND tinh vâ ho trçY mt 
so chInh sách, nhim vij: 167,925 t' dông. 

3. Bi chi ngân sách dja phirong: 303,26 t dng (Müc bi chi Trung 
uo'ng giao: 152,8 t dong) 

Phn thu hal 
KE HOACH TA! CH!NH — NGAN SACH 3 NAM 2022-2024 

I. MUC TLEU xA DIJNG Mt HOiCH TA! CH!NH NGAN SACH 3 
NAM 2022-2024 

Phü hqp vói tInh hmnh thuc t thrc hin m1Ic tiêu, chi tiêu, djnh huàng 
phát triên kinh tê - xâ hi hang näm cüa tinh; Nghj quyêt D.i hi Dãng b tinh lan 
thir XVII, dir báo trong thii gian 3 nAm kê hoch, gop phân chü dng xây dirng 
các kê hoach, nhim vii, chê d, chInh sách theo các uu tiên nhãm hoãn thành các 
mçtc tiêu, nhim vv; nâng cao hiu qua phân bO, quãn l và sü diing ngn sách. 

2. Phán ánh d.y dü các khoãn thu NSNN và các khoân thu khác theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t; chi ngân sách duçc 1p theo ca câu linh vrc và các khoãn chi 
chü yêu. 
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3. Dam bâo cac nguyen tc v can di, quãn 1, phân cp ngân sách, quán 
1 n cong theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nixóc, Lut quán l nq cOng. 

II. DU BAO NH(rNG YEU TO TAC BONG DEN KE HOACH TA! 
CHINH 3 NAM 2022-2024 

Nhihig kt qua c1t duçic trong phát trin kinh t - xã hi näm 2021 và các 
näm trtrâc së Co tác dng tIch cxc den kêt qua thrc hin cüa kê hoach  tài chInh 
giai don 2022-2024. Cong tác câi cách hãnh chInh, tiêt kim, phOng chông lãnh 
phI và trách nhirn các cap, ngành, cong chüc trong thirc thi nhim vii ducic nâng 
len, môi tnräng dâu ti.r tiêp tic diiçic câi thin và vic các dir an mâi dang duçic 
dâu ti.r sê di vào hott dng (nhu các dir an din gió, cac dir an Khu kinh té Dông 
Nam, ...) gOp phân dam bào tInh khâ thi trong vic triên khai các nhim vii, m1ic 
tiêu phát triên kinh tê - xA hi cüa tinh giai don 2022-2024. 

Ben cnh nhUng thu.n 1i, dir báo cOn nhftng yu to khó khän tác dng den 
ké hoach tài chInh 3 näm giai doan  202 1-2023 nhtr sau: 

- Tinh Quãng Trj là dja phung có däi sng kinh t xã hi, h tang dã có 
nhtng buâc phát triên nhung van cOn khó khän; quy mô nên kinh tê cüa tinh so 
vâi câ nuâc cOn nhO; nguôn thu ngân sách cOn hn chê, thiêu on djnh, van phãi 
nhn trçl cap tü ngân sách Trung uang dê dam bâo thu câu chi do vy không chñ 
dng trong vic triên khai thirc hin kê hoch phát triên kinh tê - xã hi; kêt qua 
cong tác thu hut dâu ttr chua cao so vci các dja phixcmg lan cn. 

-, Kt cu h t.ng kinh t - xa hi dã dixcic quan tam du tu nhung vn cOn 
hn chê, chi.ra dáp üng dixcic day dU yêu câu phát triên; dri song nhân dan & các 
vOng sâu, vüng xa, biên giOi cOn nhieu khó khän. Là mt trong nhi'ng tinh thix&ng 
xuyên bj ãnh hu&ng bâi thiên tai, djch bnh nên vic dam bâo tic hin các chInh 
sách an sinh xa hti, khac phic thiên tai tiCp tl1c dôi m.t v&i nhiCu khó khãn. 

- Trong co cu thu ngân sách nhà ni.râc, thu tir tin s& diing dt con chiêm 
t tr9ng l&n; thu tir hoat  dng san xuât kinh doanh, trong do ngoài quOcdoanh 
quy mO con thâp và müc tAng hang nAm chua cao nên cüng anh hu&ng den vic 
bô trI nguOn tAng chi cüa dja phi.rmg (cac Nghj quyêt cüa HDND tinh, tAng chi 
dâu tu phát triên, ...). 

V. KE bACH TA! CHINH - NGAN SACH 3 NAM 2022-2024 

Trên Co sO dir toán thu, chi NSNN näm 2022, nhitng yu t tác dng den 
kê hoach tài chInh-ngãn sách; dr báo các chi tiêu phát triên kinh té xa hi; tInh 
hInh vay, trâ nq chInh quyên dja phucmg 3 nAm 202 1-2023 và mrc tAng thu ngan 
sách theo quy djnh. UBND tinh 1p kê hoach tài chInh - NSNN 03 näm 2022-
2024, báo cáo HDND tinh lam cc sO khi xem xét, quyêt djnh di,r toán và phân bO 
NSDP nhu sau: 

1. K hoch thu NSNN trCn dja bàn 2022-2024 

Tng thu NSNN trên dja bàn 2022-2024: 12.90 1,905 t dng (nAm 2022 là 
4.065,5 t dOng; nAm 2023: 4.293,05 t dOng; näm 2024: 4.543,355 t' dông); 
trong do: 
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- Thu ni dja: 10.95 1,905 t) dng (näm 2022 là 3.415,5 t dông; näm 2023: 
3.643,05 t' dông; näm 2024: 3.893,5 tr dng) 

- Thu tü hott dng xut nhp khu: 1.950 t dng (di kin binh quân: 650 
t51 dông/näm, bang so dii kiên giao di toán nàm 2022). 

2. K hoch chi ngân sách dja phirong 2022-2024 
Tng chingân sách dja phuong 2022-2024: 28.788,439 tr dng (näm 2022 

là 9.513,54tS' dông; näm 2023: 9.594,782 t dông; näm 2024:9,680,118 t dông); 
trong do: 

- Tng chi can di ngân sách dja phuang: 22.776,907 t dông 
- Tng chi chrning trInh miic tiêu và các nhim viii khác tr ngun NSTW 

ho trq Co m11c tiêu: 5.507,757 t dông (chua bao gôm chi các Chucing trInh m11c 
tiêu Quôc gia; so kê hoch duçic 1p xây drng theo các so 1iu dir kiên Trung ucing 
ho trçl ngân sách dja phuong näm 2022; së thrc hin diêu chinh nêu so giao cüa 
trung uong có s1r thay di). 

3. Ké ho,ch vay my chInh quyn dja phtro'ng giai doin 2022-2024 

- Du nçi du k' giai doan 2022-2024 du kin: 134,509 t' dông. 
- Trà nçi gc giai dotn 2022-2024 dir kin: 66,549 t dng. 
- Tng müc vay cüa NSDP giai don 2022-2024 dir kin: 698,149 t dng. 

- Du nq cui k' giai don 2022-2024 dir kin: 766,109 t' dng. 
- T lé du no cui k'/ mirc du noti da (%): 100% 
- Bi chi ngân sách Ca giai doan: 300 t dng 
Tren day là báo cáo K hoch tài chInh - ngân sách nhà nuâc 3 11am 2022-

2024, Uy ban nhân dan tinh báo cáo Hi dông nhân dan tinh xem xét.I. 

Noi nh?in: 
- TT/T!nh üy (B/cáo); 
- Chü tjch, Các PCT; 
- Ban KT-NS I1DND tinh; 
- UBND các huyn, TX, TP; 
- Các Sà, ban, nganh cap tnh; 
- Di biêu HDND tinh; 

- Li.ru: VT, TM. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Vô Van Hirng 
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