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BAO CÁO TOM TAT NQI DUNG 
CAC DE AN TRINH HDND TINH KHOA VIII- K HQP THU' NAM 

DEAN! 
DL' THAO NGH! QUIET QUY D!NH PHAN CAP NGUON THU, NHIM VIJ 

CHI VA T( LI PHAN TRAM (%) PHAN CHIA CAC KHOAN THU GIU'A 
CAC cAp NGAN SACH T!NH QUANG TR! GIAI DOiN 2022-2025 

I. Can cfr pháp I và st cn thit ban hành 
Thrc hin quy djnh phân cp ngun thu, nhim vii chi và t' 1 phân tram (%) 

phân chia các khoãn thu gifta ngân sách tinh, ngân sách huyn, thành phô, thj xã và 
ngân sách xA, phtthng, thj trân trên dja bàn tinh giai doan 2017-2020 và kéo dài sang 
näm 2021 theo Nghj quyêt so 23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/20 16 cüa HDND tinh 
và các Nghj quyêt süa dôi, bô sung' ben cnh nhng kêt qua dt dirçic van con mOt  vài 
ni dung can s'ra dôi, bô sung, diêu chinh cho phü hçip vâi yéu câu, nhirn vv trong 
giai doan mâi. UBND tinh giao S& Tài chmnh xây dung d1r thâo Nghj quyêt quy djnh 
phân cap nguôn thu, nhim v1i chi va t) 1 phân tram (%) phân chia các khoàn thu gitia 
các cap ngân sách tinh Quãng Trj giai doan  2022-2025 là nhim vi theo quy djnh cüa 
Luât NSNN, là can cü dê xay dirng dir toán ngân sách cho các s&, ban, ngành, dja 
ph'twng giai dotn 2022-2025. 

II. Nguyen tãc phân cp giai don 2022-2025 
- Dam bâo diing theo quy djnh cüa Lut NSNN và các van bàn huOng dn thirc 

hin Lust; phü hçip vói phãn cap quàn 1 trên các linh vrc kinh tê - xâ hi. 
- Ngân sách cp tinh git vai trO quan trQng dam bâo ngun 1ixc thic hin các chü 

trrnYng lan, các nhim vi quan trçng nhtr: t.p trung nguôn hrc dâu tu pháttrién, thrc 
hin các chInh sách quan tr9ng ye kinh tê - xa hi, quôc phOng, an ninh, dông th,i có 
khà nãng diêu hoà nguôn 1irc tài chInh ngân sách trên dja bàn tinh; thirc hin bô sung 
can dôi và bô sung có mic tiêu cho ngân sách cap di.rOi. 

- Phân cp thu ngân sách g&n vâi nhim v va khà nàng quàn 1 nguôn thu 
cüa tüng cap; tang cithng khai thác nguôn thu và chong that thu cüa chInh quyên 
rnôi cap; han  ché phân chia nguôn thu có quy mô nhO cho nhiêu cap ngãn sách và phãn 
cap nguôn thu không on djnh cho ngân sách cap huyn, cap xã; nguôn thu gän vói vai 
trO quán l cüa cap chInh quyên dja phixing nào thI phân cap cho ngân sách cap chInh 
quyCn dja phxcmg cap do và có sir diêu tiêt pith hcip. 

- Phân c4p chi ngân sách nh&m tang c.r&ng quyn han,  trách nhim cüa các dja 
phuong và don vj trong vic sü ding ngân sách có hiu qua và chU dng thirc hin các 
nhim vi phát triên kinh té - xâ hi, quôc phOng, an ninh, trt tr an toàn xä hi trong 
phm vi quãn l. 

III. Giãi pháp thirc hin 

1  NQ s 19/20181NQ-HDND ngày 08/12/2018; s 23/20161NQ-HDND ngãy 14/12/2016; s 25/20171NQ-1-IDND ngãy 
14/12/2017 cüa HDND tinh Quãng Trj 
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1. Ye phân cp nguôn thu 
- Ngân sách tinh phãi duçrc phân chia các ngun thu lan nh&m dam bào vai trô 

diêu phôi dam bào nguôn lirc dê thirc hin chê d, chInh sách chung cüa dja phucing; 
các nhim vi quan trong cüa tinh va h trçi them cho các huyn, thành phô, thj xâ. 

- Thay di t' 1 diu tit tin báo v, phát trin dt trng lüa diu ti& ngân sách 
tinh huâng 100% dê quãn l, sir ding cho nhim v bào v, phát triên dat trông lüa 
theo quy djnh tai  Khoãn 4, Diu 1 Nghj djnh so 62/2019/ND-CP ngày 11/7/20 19 cüa 
ChInh phü ye süa dôi, bô sung mt so diêu Nghj djnh so 35/2015/ND-CP ngày 
13/4/2015 cüa ChInh phü ye quãn 1, scr diing dat trông lüa. 

- Thu tin cho thuê dat, thuê mt nuâc (khong k tin thuê d.t, thuê mtt nuâc 
tü hot dng thAm do, khai thác dâu, khi): 

+ Thu tin cho thuê dt ti các Khu cong nghip, Khu th.wng mai  do tinh quãn 
l (bao gOm tiên thuC dat trã tiên hang näm và tiên thuê dat trâ tiên mt lan cho cã thai 
gian thuê): giü nguyen nhu phân cp giai don 2017-2020. 

+ Thu tin cho thuê dt, thuê mt nixâc cOn lai: 
Trà tin thuê d.t mt thn cho Ca thôi gian thuê: phân c.p cho ngãn sách cp 

huyn hiRing 100% nhu phân cap giai don 20 17-2020; dOi vâi trà tiên thuê dat mt 
lan cho Ca thai gian thuê: phân cap ngân sách cap tinh hu&ng 70% và ngân sách cap 

huyn huang 30%. 
- Thu tin sr ding dt: Thc hin theo Ngh quyt s 11 1/2021/NQ-HDND cüa 

HDND tinh ye co ché tài chInh xây dirng kêt câu h tang phát triên qu5 dat và giãi 
phóng mt bang, to qu5' dat sch tren dja bàn tinh Quãng Trj. 

- Süa dii b sung quy djnh các khoãn thu yang lai t1r các doanh nghip ngoi 
tinh phü hçip vOi Lut Quàn 1 thu, các van ban huàng dn và thirc tê cong tác quãn 
1 thu NSNN cüa dja phuong (dang phi hçrp vói các don vj d hoàn thin). 

- B sung quy djnh di s tang thu ngân sách các huyn, thành ph thj xä có 
phát sinh nguôn thu tr dr an mai di vào hoat dng (bao gOm khoàn thu thuê giá trj gia 
tang yang lai) lam ngân sách huyn hu&ng tang thu ian (tren 30% dir toán HDND tinh 
giao, không bao gôm thu tien sir ding dat): UBND tinh trInh HDND tin/i quyêt d/nh 
thu ye ngán sách cap tin/i so tängthu nay và thc hin bó sung mt p/ian cho ngán 
sách huyên, thành phô, thj xâ dé ho tro dáu tw cOng trInh hg tang theo dy' an dwçic cap 

có thám quyên phê duyçt. 
Vic b sung quy djnh trên duçic xây dirng tren co Sà quy djnh ti khoân 2, Diu 

23 Quyet djnh sO 30/2021/QD-TTg ngày 10/10/2021 cüa Thu tiRing ChInh phü (giao 
B Tài chInhtrInh ChInh phü trInh Quôc hi phuong an xir 1 trong tru&ng hçip có 
phát sinh nguOn thu tr dr an mâi di yào hot dng lam NSDP tang thu lan). Quy djnh 
thu ye ngân sách cap tinh sO tang thu nay nhäm thrc hin nguyen tãc diêu hOa nguOn 
thirc hin câi cách chInh sách tien h.rong toàn tinh và dành nguOn thirc hin quy djnh 
ti khoãn 2, Diêu 23 Quyet djnh sO 3 0/202 1/QD-TTg ngày 10/10/2021 cüa Thu tiRing 
ChInh phü2  (nêu cO). 

2 Ngun tAng thu lan phát sinh CO th bj thu hi v NSTW hoäc Trung trang giam trçx cp can d6i ngân sách dja pht.rong 
trong nAm ... theo phuang an Chinh phã trinh Quoc hôi phé duyt. 



.. •- ______________________________ 



3 

- Khoãn thu thu si:r ding d.t nông nghip: Phân cp ngân sách giai dotn 2017-
2021 quy djnh diéu tiet 100% cho ngân sách xã thu tü h gia dInh; 100% cho ngãn 
sáchtinh thu tü các doi tuqng can 'ai.  Khoàn thu nay các näm khá nhO và do Chi cic 
Thué quãn 1 do do dé xuât diêu chinh nguôn thu nay trong giai dotn 2022-2025: diêu 
tiêt 100% cho ngân sách xã thu tü h gia dInh; 100% cho ngân sách cap huyn tt's các 
dôi tuqng cOn 1i. 

- Thu sir dung dt phi nông nghip: Di vOi dja bàn thành ph Dông Ha có 
nguOn thu nay iOn; cOn 1i nguOn thu tai  các huyn, thj xA nhO nén phân cap ngân sách 
giai don2022-2025 theo htrOng dôi vOi các huyn, thj xà diêu tiêt 100% ngân sách 
cap xã; dOi vOi các phuOng trên dja bàn thành phô Dông Ha thI giü nguyen t' 1diêu 
tiêt 50% ngãn sách cap huyn và 50% ngân sách cap xA nhi.r Nghj quyêt so 
23/2 0 16/NQ-HDND. 

2.V phân cp nhim vii chi: 
Quy djnh phân c.p nhim vi chi NSNN theo quy djnh hin hành dã dáp irng 

duqc cac yêu cau nhim vi,i cüa các cap ngân sách. Do do, co bàn quy djnh phãn cap 
nhim vi chi ngân sách giai doan  2022-202 5 giO nguyen nhu phân cap giai doan  2017-
2021. Thirc hin diCu chinh, bô sung mt so nhim vii chi phü hqp cong tác quàn 1, 
diêu hành cüa ngân sách dja phucing, cii the: 

- Cp nht b sung các quy djnh cüa Trung uong va dja phuo'ng mOi phát sinh 
trong phân cap nguôn thu cüng nhij nhim vii cüa tüng cap ngân sách nhi.r: Cap bü lãi 
suât tin diing ixu dãi các chuong trInh, dix an theo phân cap; bô sung von diêu 1 cho 
các qu tài chinh nba rnrOc ngoài ngân sách cap tinh; Chi lip,  thâm djnh, quyêt djnh 
hoc phê duyt, cOng bô và diêu chinh quy hoach tinh, quy hoch vüng; nhim viii quy 
hoch khác cüa cap tinh sü ding nguôn vOn dâu ttr 

- Chi các CTMTQuc gia, chixong trinh miic tiêu, dirán và nhim vi khác b 
sung có miic tiêu ti.'r ngân sách Trung uong do các Ca quan cap tinh thc hin. 

- Trâ nç gc, läi, phi và chi phi phát sinh khác vay cüa chInh quyn dja phuong; 
- Thrc hin Lut NSNN, Nghj quyt s6 27-NQ/TW ngày 21/5/20 18 cüa BCH 

Trung tiang, Nghj quyêt so 01/2021/UBTVQH1S ngày 0 1/9/2021 cüa UBTV Quôc hi, 
các vn bàn huOng dn cüa các b, ngành Trung ucing; giai doan 2022-2025 các dja 
phuong tiêp t'Vc  thrc hin chInh sách to nguôn thrc hin cái cách chInh sách tiên luang. 
(dành khoãng 50% tang thu dir toán và 70% tang thu thirc hin cüa NSDP cho cài each 
chInh sách tiên hrang và thirc hin các chInh sách an sinh xã hi do Trung uung ban 
hành). DOi vOi các tinh chua tr can di duçic ngân sach, chua tir dam báo nguôn thirc 
hin cài each chInh sách tiên hang, Trung uang sê thu hôi kinh phi cOn thüa sau khi xác 
djnh nguOn va kinh phi thirc hin. Trén nguyen täc do, SO Tài chInh báo cáo UBND tinh 
trInh HDND tinh bô sung quy djnh: 

Di vOi ngun cài cách tin hrang tir tang thu ngân sách hang näm cüa các huyn, 
thành phô, tM xä: Sau khi các huyn, thành phO, th xA sü d\lng dê câi cách tiên hang, 
neu cOn du phâi np ye ngân sách cap tinh dê thiic hin câi cách chInh sách tiên hang 
và bâo dam các chInh sách an sinh xa hi do Trung uang ban hành trén dja bàn toàn 
tinh theo quy djnh pháp 1ut hin hành. 
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BE AN 2 
D1J THAO NGH! QUYET BAN HANH NGUYEN TAC, TIEU CHI vA ijNH 

MU'C PHAN BO D1! TOAN CHI THUYNG XUYEN NSBP NAM 2022, ON 
B!NH DEN NAM 2025 

I.Cãncfrpháp1vàstrcãn thit ban hành 
Thc hin Lut NSNN 2015, Quyt djnh s 30/2021/QD-TTg ngày 10/10/2021 

cüa Thu tung ChInh phü ye vic ye vic ban hãnh các nguyen täc, tiêu chI và djnh 
mirc phân bô dr toán chi thiiô'ng xuyen NSNN nãm 2022 quy djnh UBND các tinh, 
thành phô trirc thutc trung ucing trInh HDND cap tinh ban hânh nguyen täc, tiêu chI 
và dnh mrc phân bô chi NSDP dam bâo phü hçip tirng cap chinh quyên dja phi.wng, 
phü hcip tInh hInh thirc tê cüa trng linh vgrc chi và theo dung quy djnh cüa Lu.t NSNN 
dê lam can cü xây dirng dir toán và phân bô ngân sách a dja phtrang nãm 2022, nàm 
dau cüa thai k' on djnh ngân sách mâi; dng thyi gri B Tài chInh de tong hçip báo 
cáo Thu tuóng ChInh phü. 

II. Nguyen tic, tiêu chI phân bi dii' toán chi thiro'ng xuyên 
- Djnh rnüc phân b dci toán chi thii&ng xuyên ngân sách dja phuong dâ bao gôrn 

toàn b nhu câu kinh phi thc hin các chê d chInh sách do Trung uang ban hành den 
thai diem ThU tuàng Chinh phU ban hành Quyêt djnh ye nguyen tAc, tiêu chi Va djnh 
mrc phân bo dr toán chi thuang xuyen NSNN näm 2022 và tinh ban hành den thai 
diem Hi dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt nay. Dam báo chi luong, phi cap 
và các khoán dóng gop theo chê d và mirc hxcing co sâ 1.490.000 dông/tháng. DOi vói 
các näm trong thai k' On djnh ngân sách: vic ban hành và thirc hin ché d mâi lam 
tang chi NSNN; kinh phi thirc hin các chê d chmnh sách dã ban hành và dã duvc tInh 
trong djnh müc dci  toán chi thuang xuyen cUa ngân sách dja phuo'ng näm 2022 thc 
hin theo quy djnh tai  khoãn 4 Diéu 9 cUa Lutt NSNN. Trueing hqp Nhà nuac diêu 
chinh tang müc luong co s& và tang các chInh sách, ché d mOi, kinh phi sê dixçic bô 
sung cho các don yj,  dja phuong theo chê d quy djnh, khá nãng can dôi cUa ngân sách 
dja phucing và theo quy djnh tai  khoán 4 Diêu 9 cUa Lutt NSNN. 

- Qu tin h.rcxng, tin công, phi dip yà các khoãn dóng gop theo luong lam cci 
s& phãn bô di,r toán cho các cci quan, don vj yà các huyn, thành phô, thj xA duçic xác 
djnh theo so biên ché có m.t thuc chi tiêu duçic cap có thâm quyên giao (bao gôm lao 
dng hçip dông theo Nghj djnh Se, 68/2000/ND-CP, Nghj djnh so 161/2018/ND-CP cUa 
ChInh PhU) tai  thai diem xây dirng dr toán. Trueing hçip bien che có m.t ti thai diem 
xây dirng dr toán thâp hon so vth biên chê duqc cap có thâm quyên giao thI tiên kong 
cUa sO bien che thieu chua tuyen dung duçic xác dnh nhu sau: 

- Djnh muc phân be, dir toán chi thuang xuyên ngân sách dja phuong näm 2022, 
on djnh den nàm 2025 chua tInh trir nguôn thirc hin cãi cách tiên kong cüa các cap 
ngân sách, các don vj theo quy djnh (bao gôm cã nguôn cái cách tién luong con dir cUa 
các nàm triróc). 

- Các näm trong thai kS'  n djnh, nu có phát sinh tang, giâm nhim vu (tang, 
giâm biênché; ...) thI ngân sách tinh bO sung hoc thu hOi kinh phi theo djnh müc tai 
Nghj quyêt nay (theo so tháng thrc tê). 
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- Djnh 1mrc phân bô dir toán chi hot dng thu?rng xuyên (chi khac) tInh theo 
biên che dugc Ca quan có thâm quyên giao không bao gôm qu51 tiên liscing, tiên công, 
phii cap và các khoãn dóng gop theo liio'ng. Chi xây dirng djnh müc chi khác (chi hoat 
dng có tInh chat thuing xuyen) cüa mt biên ché duçic cap có thâm quyên giao cho 
trng 1oi hInh ca quan, dan vj (biên chê quân l hành chinh, Dâng, doân the; biên chê 
sir nghip và hi d.c thü; lao dng hçip dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP, Nghj 
djnh so 161/2018/ND-CP cüa ChInh phü). 

- Các don vj sir nghip cong l.p: Djnh müc phân b dir toán chi thithng xuyên 
näm 2022 phãn bô cho các don vj si nghip cOng 1p tuân thu quy djnh tai  Nghj djnh 
sO 60/2021 /ND-CP ngày 21/6/2021 cUa ChInh phü ye cci chê tçr chü tài chInh cüa don 
vjsir nghip cong i.p và các quy dnh cüa pháp 1ut ye giao nhim vit, dt hang, dâu 
thâu cung cap san phâm djch vi sir nghip cong. 

3. Phtrong an xây drng dlnh  mü'c 
- Djnh mirc nàm 2022 ban hành phü hqp vOi khâ näng can déi NSDP; k thi'ra 

nh'thig mt tIch crc cüa djnh mlrc chi thu&ig xuyên NSDP näm 201 7tai Nghj quyêt so 
23/2016/NQ-HDND cüa HDND tinh (va các Nghj quyêt sua doi, bô sung) và có si:ra 
dôi, bô sung mt so ni dung cho phü hcip. 

- Nâng djnh müc phân b theo tiêu chI biên ch tang bInh quân khoâng 1 0%-
30% so vOi Nghj quyêt so 23/2016/NQ-HDND cüa HDND tinh; tru tiên linh vlrrc )' t, 
dam bào xâ hi; an ninh, quOc phông dôi vâi dja bàn xã giáp biên giói. 

- Djnh müc chi thiRng xuyên chi d xác djnh tng chi thuäng xuyên, trong do 
chi tiêt linh virc giáo dc dào tao, khoa hçc và cong ngh không thâp han müc Quôc 
hôi quyêt djnh. 

- Vic dam bão ngun hrc d tang djnh mirc gp khó khàn: 
K& qua thâo 1un vâi B Tài chInh theo djnh müc chi thithng xuyên ban hành 

ti Nghj quyêt so 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 cüa UBTV Quôc hi quy djnh 
ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô dr toán chi thuàng xuyên NSNN näm 
2022: Dii toán chi thixrng xuyên ngân sách tinh Quâng Trj theo djnh müc näm 2022 
Trung 110ng ban hành thâp hon mt bang dir  toán chi thithng xuyên näm 2021 Trung 
uong giao (sau khi xác djnh li). Mat khác näm 2022 van phái dam bào nguOn dê chi 
nhim v1i chung, tang chi va dãnh nguôn thirc hin các chi.rong trInh, dê an cüa tinh, 
các chInh sách theo các Nghj quyêt cua HDND tinh dang thrc hin, mi ban hành trong 
näm 2021 và d kiên ban hành trong nàm 2022 d ành h'irng den khâ näng can dOi 
ngân sách dê xay dirng mirc tang djnh müc phân bo d,r toán chi thuing xuyên näm 
2022 so vâi dnh mirc näm 2017 phân bo cho các don vj, dja phixang. 

D dam bâo phuang an djnh mire và xây drng dir toán NSNN nàm 2022, S& Tài 
chinh thire hin các giài pháp ye nguôn kinh phi nhu sau: 

(i) Thirc hin ti& kim ngay tIr khâu lam di,r  toán; di mâi quàn l tài chinh di 
vói khu c sir nghip cOng dê giãm mirc ho trçi trirc tiêp tir ngân sách cho don vi sir 
nghip Cong lap. 

(ii) Dir toán b trI cho các co quan, don vj tp trung ru tiên dam bào ch d, 
chinh sách va chi ho.t dng theo djnh mire mâi; rà soát, cat giám các khoán kinh phi 
hO trçl ngoài djnh mire; giãm, giân các nhim vii chi dã ducic cap có thãm quyên phê 
duyt hoc dâ có chu trucing (kinh phi thirc hin mOt  so nhim vii dc thu duçrc cap cO 
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thâm quyn giao; mua s.m tài san; ...) va thrc hin sap xêp, b tn trong qua trInh diu 
hành ngân sách näm 2022. Huy dng các nguôn kinh phi tiêt kirn chi, các nguôn kinh 
phi nàm 2021 con du chuyên nguôn qua näm 2022; ... dé can dôi dr toán NSDP nàm 
2022. 

(iii) Quy djnh dir thão Nghj quyt: Các näm tip theo trong thai k' n djnh, giao 
UBND tinh tong hcip, báo cáo HDND tinh xem xét, quyêt djnh diêu chinh nâng djnh 
müc, bô sung ni dung djnh mrc phân bô dr toán chi thuang xuyên ngân sách cho phü 
hçTp vâi khà nàng cüa ngãn sách trong các nàm giai do.n 2022-2025. 

AN 3 
DV THAO NGH! QUYET PHE CHUAN QUYET TOAN THU NSNN TREN 
IMA BAN, QUYET TOAN THU, CHI NSBP TINH QUANG TR! NAM 2020 

I. Dir toán B Tài chInh, HOND tinh giao 

1. Thu NSNN 
- Bô Tài chInh giao: 2.800.000 triu dàng (trong do: Thu n0i  dja 2.440.000 triu 

dOng; thu tir hoat dng xuât nhp khâu 360.000 triu dong). 

- HDND tinh giao: 3.400.000 triu dng (trong do: Thu nOi  dja 2.950.000 triu 
dOng; thu tü hot dng xuât nh.p khau 450.000 triu dong). 

2. Chi NSBP 
- B Tài chinh giao: 8.995.208 triu dng 
- HDND tinh giao: 9.504.128 triu dng, trong do: Chi d.0 tix phát trin 

1.5 14.100 triu dông; chi thtthng xuyen 4.936.453 triu dông. 

II. Kêt qua thu, chi NSNN nãm 2020 
1. V thu NSNN trên dja bàn 
- Tng thu NSNN trên dja bàn: 5.782.735,53 triudng, dt 170% so di toán 

HDND tinh; trong do: Thu ni dja 3.212.532,72 triu dông/dir toán 2.950.000 triu 
dông, dt 109% d1r toán HDND tinh giao. 

- T&ig thu NSDP dugc huàng là 11.967.959,32 triu dng3, bao gm: 

+ Thu NSDP duçic hu&ng theo phân c.p: 2.877.771,24 triu dông. 

+ Thu kk du nàm truOc: 39.948 triu dông. 
+ Thu b sung tr ngân sách Trung ucrng: 6.896.265,84 triu dông. 
+ Thu chuyn ngutn ti'r näm truóc chuyn sang: 2.100.051,91 triu dông. 
+ Thu tir ngân sách c.p duOi nôp len: 53.922,33 triu dông. 

2. V chi NSNN 
Tng chi NSDP: 11.857.096,13 triu dng4  tang 32% so vai dr toán trung uo'ng 

giao; tang 29% so vói dij toán HDND tinh. Ci,i the nhu sau: 

Tng thu ngan sách dja phuang báo cáo B Tài chlnh 17.590.802 triu dng, bao gm khoán thu chuyn giao ngân sách 
cp dual: 4.722.256 triu dông, thu vay 39.8 16 triu dông, thu NSTW 860.770 triu dông. 

Tng chi ngân sách dja phixong báo cáo B Tài chInh 16.624.238,86 triu dng, bao gôm khoãn thu chuyn giao ngan 
sách cp duài: 4.722.256,38 triu dng, chi tra nd gc vay 34.500 triu dng. 
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2.1. Chi can di ngân sách là 6.45 8.477 triu dông, dat  97% so dr toán 1-IDND 
tinh giao. Trong do: 

- Chi d.0 tu phát trin: 1.235.716 triu dng, dat  82% d toán, chim 19% trong 
tong chi can dOi ngân sách dja phuang. Nguyen nhãn chü yêu là do chi dâu tu ti'1 nguôn 
bOi chi giám, các dr an ãnh huOng cüa dch bnh covid - 19 kéo dài. 

- Chi thu?ing xuyên: 5.22 1.283 triu dng, dat  196% cb,r toán cüa FIDND tinh giao. 
Nguyen nhân tang là do th'irc hin nhim vii phOng chông djch và các nhim vç chInh trj 
quan tr9ng cüa dja phixang. 

2.2. Chi các Chucing trInh miic tiêu: 2.388.530 triu dng, dat  87% dr toán. 

3. Can di thu chi ngân sách nám 2020 
- Tng thu ngân sách dja phuing duçic huâng là 11.967.959,32 triu dông. 

- Tng chi ngân sách dja phucmg 11.857.096,13 triu dOng. 

- Can di ngân sách näm 2020 là 110.863,19 triu dng (11.967.959,32 triu 
dông - 11.857.096,13 triu dOng), bao gôm: 

+ Trà ng vay cüa NSDP (tir k& du NS cp tinh): 23 .000 triu dông 

+ Ngân sách cp tinh cOn lai: 55.795,15 triu dng (Bao gm kinh phi thirc hin 
các nhim v11 chira chi, bô sung qu d,r trü tài chinh và thu NS näm sau theo quy djnh) 

- Kt du Ngãn sách cp huyn: 17.291,62 triu dông 

- Kt duNgân sách c.p xä: 14.776,42 triu dng 

DEAN4 
TINH HINH TH1J'C HIN DIX TOAN NAM 2021 

VA TOAN THU, CHI NGAN SACH NAM 2022 

i. yE NHIEM VJ THU, CHI NSNN NAM 2021 

1. Ve nhiçm viii thu NSNN 
1.1. Kt qua thirc hin d1r toán thu NSNN dn ngày 31/10/2021 

a) Tng thu ngân sách tren dja bàn dn ngày 3 1/10/2021: 4.533,598 t dông/DT 
3.450 t' dOng, dat  131% dir toán dja phumg và 158% dir toán Trung ixmig, bang 163% 
càng k' näm 2020; Trong do: 

- Thu nôi dja: 3.198,922 t dng/DT 2.970 t dng, dat  108% dr toán dja phinmg 
và 134% dir toán Trung 1.wng, bang 131% cüng k' näm 2020; Trong do: 

- Thu tir hoat dng xu.t khu, nhtp kh.u: 1.327,03 t' dng/DT 480 t' dng, dat 
276% dir toán dja phucng và Trung uong, bang 441% so vâi cüng k 2020. 

1.2. UOc thirc hiên thu NSNN näm 2021 
Tng thu ngân sách trén da bàn uóc thrc hin dn 31/12/2021: 5.080 tSr dng/DT 

3.450 tSr  dông, dat  147,3% dr toán dja phi.xong và 177,6% dl,r toán Trung uang; Trong do: 

NgAn sách tinh con 1i là 55.795 triu dng (SO Tài chlnh có van bàn s6 4140/STC-QLNS ngày 8/11/2021, báo cáo 
UBND tinh báo cáo Thtrmg trrc HDND tinh cho kin phuong an sO dung so kinh phi cOn li) 



- 
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- Thu ni dja: 3.672,74 t dng/DT 2.970 t dng, dat  123,7% dr toán di,a phucing 
và 154,2% dirtoán Trung hong, trong do: 

+ Ngân sách dja phrnng hu&ng: 3.339,8 t dng, dat  130,4% dr toán dja phuong 
và 154,2% dr toán Trung hong. Loai trir khoân thu tiên s1r diing dat, thu xô so kiên thiêt 
thi thu ngân sách dja phirong dua vào can dôi là 2.087,8 t' dông/DT 1.600,7 t dông, dat 
130,4% di,r toán da phuxmg và 140,8% di,r toán Trung trclng. 

+ Ngân sách cp tinh huing: 1.650 t dng/DT 1.605,09 t dông,dt 102,8% dir 
toán dja phuxrng. Loai trir khoãn thu tin sü ding dat, thu xo so kiên thiêt và các khoãn 
cap lai,  thu ni dja ngân sách cap tinh hu&ng: 1.190 tS' dông/DT 1.041,09 t dong, dat 
114% dir toán dja phixong. 

- Thu t1r hoat dng xut khu, nhp khu: 1.400 t dng/DT 480 tr dng, dtt 
291,7% dir toán dja phuong và 291,7% d,r toán Trung hong. 

2. V nhim vi chi NSDP 
2.1. Tinh hInh thirc hiên dir toán chi NSDP dn ngày 31/10/2021 

Tng chi ngân sách dja phircrng dn ngày 31/10/2021: 6.830,022 t' dng/DT 
9.161,970 t)' dông, dat  75% dir toán dja phirong và 80% dir toán Trung iiclng, bang 
99% so vâi cllng kS'  näm truâc; Trong do: 

* Chi can di ngân sách: 4.732,859 t dng dat  72% dr toán dja phirong và 78% 
dir toán Trung irong, bang 99% so vài cüng kS'  näm tnthc. 

- Chi du tu phát trin: 761,691 t dng/DT 1.400,71 t dng, dat  54% dir toán 
dja phu'ong và 73% dr toán Trung uong và bang 99% cüng k' näm tri.râc. 

- Chi thiRmg xuyên: 3.970,2 15 t' dng / DT4.874,521 t' dng, dat  81% so vi 
d toán dja phirong và 81% dir toán Trung uong, bang 99% so vâi cüng k' nàm truóc; 
Trong do: Chi s1r nghip giáo diic dào tao  và  day  nghê  dat  75% dci toán; sir nghip khoa 
h9c cong ngh dat  76% dir toán; sir nghip bào v môi truäng dat  76% dir toán dja 
phuong. 

* Chi chirong trInh mlic tiêu, nhim vi1 ngân sách Trung irong h trq can di cO 
m1ic tiêu cho ngân sách dja phrnrng: 975,010 t dOng/ DT 2.488,766 t dông dat  39% 
dci toán dja phucing và 39% dir toán Trung hong, bang 79% so vói cüng kS'  nämtruàc. 
T 1 thirc hin dat  thâp, nguyen nhãn chü yêu do tInh hInh chm giài ngân nguôn von 
dâu tu phát triên chi thrc hin các dii an, nhim vçi; trong do giài ngân nguôn von nuâc 
ngoài rat thâp do các d an chira giài ngân, hoc dã giâi ngân nhung chira thirc hin ghi 
thu, ghi chi vào ngân sách. 

2.2. Uoc thic hiên chi NSDP näm 2021: 

Tng chi NSDP uâc th'rc hin: 12.075,869 t dng/DT 9.504,128 t5' dng, dat 
132% d%r toán dja phuong và 141% dii toán Trung hang, bang 102% so vói cüng kST 
nàm truOc; Trong do, mt so khoãn chi ci the nhu: 

* Chi can di ngân sách: 8.848,834 t dng dat  135% dir toán dja phucing và 
146% dir toán Trung hang, bang 137% so vâi ciing k' nãm truóc. 

- Chi dâu tu phát trin: 2.422,2 t' dng/DT 1.400,71 t dng, dat  173% dr toán dja 
phuong và 232% dr toán Trung uang vâ bang 198% cüng k' näm tnthc. 

- Chi thuing xuyên: 6.4 19,005 t dông / DT 4.874,52 1 t dng, dat  132% so vi 
dir toán dja phtrang và 131% dr toán Trung uo'ng, bang 123% so v&i cüng kS'  näm 
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truâc; Trong do: Chi sr nghip giáo dçic dào tao  và dy ngh dat  110% dir toán; sr 
nghip khoa h9c cong ngh dat 176% d' toán; sr nghip bâo v môi trtrng dat 185% 
dr toán dja phuGng. 

Chi can di ngân sách dã bao gm chi ngoài dir toán tr ngun di,r phOng; các 
nhim vi chi näm 2020 chua thirc hin chuyên nguôn sang närn 2021; dáp üng các 
nhim vii chi theo dr toán và xir 1 kjp thi các nhim vv dt xuât phát sinh ye phOng 
chông djch bnh, khäc phc h.0 qua thiên tai, dam bào an sinh xã hi. Chi thung 
xuyen tang chü yeu là tang chi tir nguôn dr phOng ngân sách các cap và các nguôn 1rc 
khác cüa ngân sách dja phiicmg dugc buy dng dê chi cho cong tác phOng chông djch 
bnh và tang chi thrc hin các ché d, chInh sách an sinh xã hi. 

- Chi thc hin các CTMT qu& gia, CTMT, nhim vi tü ngun ngân sách Trung 
uong bô sung (bao gôm chi thijc hin các dir an tü nguôn von nuâc ngoài; các nhim 
vi chi nàm 2020 chua thrc hin chuyên nguôn sang 11am 2021): 2.673,847 t' dOng, dat 
107% dir toán và bang 112% so vâi cüng k' näm truâc. 

3. TInh hInh vay và trã nçrcác khoãn vay nãm 2021: 
- S dung dn ngày 3 1/12/2020: 97,826 triu dng (Vay NHPT: 49,5 t' dng; 

Vay lai  tr nguôn Chinh phü vay ngoài nuéic: 48,326 t' dông). 

- lfâc thirc hin vay näm 2021: 57,717 t' dng (Vay la tü nguôn ChInh phü vay 
ngoài nuóc: 57,717 t dông). 

- S ng g6c phãi trãtrong näm 2021: 33,041 t dông. 

- S dung uc dn ngày 3 1/12/2021: 122,502 t' dng (Vay NHPT: 21 tr dng; 
Vay lai  t1r nguOn ChInh phü vay ngoài nuic: 101,502 t dông). 

III. PU' TOAN THU NSNN TREN D4A BAN, CHI NGAN SACH IMA 
PHU'ONG NAM 2022 

1. Dir toán thu NSNN 
Tng thu NSNN trên dja bàii nãm 2022: 4.095,5 t' dng, tang 19% so vOi dir 

toán Trung ucing giao6; Trong do: 

- Tong thu ni dja nám 2022: 3.445,5 tr dng, b.ng 94% so vâi uâc thirc hin 
näm 2021, tang 24% so vói dr toán Trung uang giao; Trong dO: 

+ Thu tin sr d'ng dt: 1.100 t' dng (trong do, thu tin si:r dung dt cp tinh: 
687 t' dông; thu tiên sü ding dat cap huyn: 413 t' dong). 

+ Thu x s kin thit: 40 t dng; 

* Loai tr1r thu tin sü diing dt, x s kin thit, thu ni djanäm 2022: 2.3 05,5 t 
dông; tang 2 15,5 t' dOng so vói dir toán Trung ucing giao và bang 95,4% so vi uc 
thirc hin näm 2021. Nêu loai trü' các khoàn dt biên nàm 2021 là 350 t dOng8  thI dr 
toan thu no! dia nàm 2022 tang 11,5% so vcii ixoc thuc hiên näm 2021 (ithc thu'c hién 
thu n5i dia nàm 2021 logi tnìt thu tiên sit dyng dat, xô 56 kiên thiêt và yêu to tang d3t 
biên là 2.066,84 tj' dOng). 

6 Dir toán Trung uang giao nAm 2022: 3.430 t d6ng (Thu ni dja: 2.780 t dng; XNK: 650 t dong) 
1.fàc thu nQi dja nàm 2021: 3.668,840 t1' dông; 

8 BC so 4128/BC-CTQTR ngày 01/11/2021 cüaCuc Thuê tinh: Thu tü xay drng ca ban yang lai, thué nhà thâu các 
cong trinh din giO trOn 170 t' ding; tién thuO dat np I Ian cho cã thi gian thud trén 100 t dng; so thu thu TNCN 
tang dt bin trén 40 t1'  dng do hoat dng cüa thj tnr&ng chuyên nhucmg bat dng san; i phi triiàc ba tang dt biên 
frén 40 t) dong do thu truàc ba tfr chuyOn nhucmg bat dng san và xe ô to 
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- Thu ngân sách tir hot dng xut nhp khu: 650 t dng (bang d toán Trung 
rcing giao). 

2. Dir toán chi ngãn sách dja phtrorng näm 2022 
Can cü vào djnh müc phân b d kin theo dir tháo trInh HDND tinh và các ch 

d, chInh sách, nhim vii trong näm 2022; dr toán tong chi NSDP quãn 1: 9.400,08 t 
dông; Trong do: 

2.1. Chi du tii phát trin: 1.694,2 1 t dng, bao gôm: 
- Chi du ti.r cho các dr an: 1.412,41 t dng, gm: 

+ Chi du tu XDCB tp trung: 396,11 t dng. 
± Chi tü ngun thu tin sr diing dat: 976,3 t' dng9 (dã 1oi tth 10% thu tin sir 

diing dat ngãn sách cap tinh dê thrc hin nhim v'gi do dc, däng k~'  dat dai, cap giây 
chirng nhn, xay dirng ca s& dtr 1iu dat dai và däng k biên dng, chinh 1 ho s dja 
chInh (theo NQ so ii 1/2021/NQ-HDND 30/08/2021 cüa HDND tinh: 68,7 t' dong); 
5% thu tiên sir diing dat cüa toàn tinh dê bô sung Qu phát triên dat tinh: 55 t' dông). 

+ Chi tr ngun thu x s kin thi&: 40 t' dng. 

- Chi du tu tir nguM bi chi NSDP: 152,8 t dng. 
- Chi thirc hin Ngh quy& cüa FIDND tinh v xây drng nông thôn mOi: 40 t 

dông (trong qua trinh diêu hành ngân sách nàm 2022, So' Tài chIn/i có trách nhim 
tham mini UBND tin/i b6 I tà' các ngun kinh phi khác p/ian dâu tái da bô frI cho 
Chu'o'ng trinh MTQG xây dy'ng nông thôn mo'i là 70 13) dông) 

- Chi thirc hin d.0 tu CC Cong trinh h trp' 02 tinh Savannakhet, Salavan - nuó'c 
CHDCND Lao: 04 t dông. 

- Chi th1rc hin chInh sách ru dãi và h trq du tu theo Nghj quyt s 
105/2021/NQ-HDND ngày 30/08/2021 cüa HDND tinh: 03 t dông. 

- Chi b sung ngun vn cho các qu5 tài chInh nhà nuâc ngoài ngân sách cp 
tinh; von üy thác ngân sách tinh qua Ngân hang CSXH tinh: 62 t dông (bô sung nguOn 
von cho Qu5T phát triên dat tinh: 55 t dông; bô sung von ngân sách tinh üy thác qua 
Ngân hang ChInh sách x hi tinh: 7 t' dOng). 

- Chi d.0 tu khác: 20 t' dng. 
2.2. Chi thu&ng xuyên: 5.3 75,888 tr dng; Trong do: 
- Chi sir nghip giáo diic - dào tto và dy ngh: 2.475,113 t' dng'° 
- Chi si,r nghip khoa hpc va cong ngh: 21,839 tr dng11 

- Chi sr nghip môi tru1ng: 76,134 t d ngI 2  

2.3. Chi trâ nçi lãi các khoân dja phuang vay: 6,255 t' dng. 
2.4. Chi b sung Qu dir trü tài chInh: 01 t dng. 
2.5. Chi dir phOng: 165,783 t' dng 

dam báo theo quy djnh cüa Lut NSNN. 

Thu tin sr dung (Mt cp tinh: 687 t9 dng; thu tin scr dung (Mt cAp huyn: 413 t' (Mng 
10  Dir toán chi SNGD TW giao näm 2022:2.336,949 t' dong 

Dr toán chi SN khoa hoc và cong ngh TW giao nam 2022: 19,248 t' dOng; 
12  Dr toán chi SN môi trixOng TW giao näm 2022: 76,134 t9 dong; 



11 

2.6. Ngun thrc hin câi cách chInh sách tin hrcing; tit kim chi thuing xuyên 
ngân sách cap tinh: 181,645 tr dông. 

2.7. Chi chi t1r ngun b sung có muc tiêu cüa NSTW thrc hin mt s miic tiêu, 
nhim vi vâ các chixmig trInh mic tiêu: 1.835,919 t dông. 

2.8. Chi b sung có rn1ic tiêu tir NS tinh cho NS huyn thrc hin các Nghj quyêt 
HDND tinh và h trçl mt so chInh sách, nhim vv: 139,3 8 t5' dông. 

(. 
3. Can doi NSJJP nam 2022 
3.1. Tng ngun thu NSDP: 9.247,28 t dng, gm: 

- Thu NSDP huâng theo phãn c.p: 3.089,35 tr dng. 

- Thu b sung tir ngân sách cp trên: 6.027,93 t) dng. 
- Thu chuyn ngun; kinh phi thirc hin thim vi, chInh sách dja phuang nãm 

tnthc chuyên sang dê thrc hin và can dOi dr toán: 130 t' dông (UBND tinh kinh 
trInh HDND tinh dng huy dng tr cac ngun tiêt kim chi và các ngumn kinh 
phi cüa ngân sách cp tinh nám 2021 dê dira vào can doi). 

3.2. Tng chi NSDP: 9.400,08 t' dng, gm: 

- Chi can di NSDP: 7.424,78 1 t dng; 

- Chi thi:rc hin các chuong trInh miric tiêu: 1.835,9 19 t' dông; 

- Chi tr ngun b sung có mi:lc  tiêu t1r ngân sách cp tinh cho ngân sach huyn 
thirc hin chinh sách chê d theo các Nghj quyêt HDND tinh và ho trq mOt so chInh 
sách, nhim vi:!: 139,38 t' dông. 

3.3. Bi chi ngân sách dja phucing: 152,8 t dông 

4. S vay Va phiro'ng an trã nq nám 2022 
4.1. Tng mt'rc vay trong näm: 178,8 t dng (bng di:r  toán TW giao); 

Trong do: 

- Vay d trá nçi g&: 25,9 t dng; 

- Vay d bü dp bi chi: 152,8 t' dng. 

4.2. S ng gc phãi trã trong näm 2022: 25,9 t dng (bang dir toán TW giao). 
Trong do, so nv gOc phâi trâ theo các hp dông tin d'iing ye nguôn vay von Chuang 
trInh kien cô hóa kênh mung vOi Ngân hang Phát triên: 21 t' dông. 

4.3. Ngun vn trâ nçi gc vay trong nãm: Nguôn von vay 

V. KE bACH TA! CHINH - NGAN SACH 3 NAM 2022-2024 
Trên ca sâ dir toán thu, chi NSNN näm 2022, nhüng yu t tác dng dn k 

ho.ch tài chInh-ngân sách; dir  báo các chi tiêu phát triên kinh t xA hi; tmnh hInh vay, 
trã nq chInh quyên dja phi.rcing 3 nãm 2021-2023 và müc tang thu ngân sách theo quy 
djnh. UBND tinh lap kê hoch tãi chInh - NSNN 03 näm 2022- 2024, báo cáo HDND 
tinh lam ca s& khi xem xét, quyt djnh dir  toán và phân b NSDP nhu sau: 

1.K hoach thu NSNN trên dla  bàn 2022-2024 
Tong thu NSNN trén dja bàn 2022-2024: 12.90 1,905 t dng; trong do: 
- Thu ni dja: 10.95 1,905 t' dng 
- Thu t1r hot dng xut nhp khu: 1.950 t dng (dr kin bInh quân: 650 t 

dOng/näm, bang sO dir kiên giao dir toán näm 2022). 
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2. Ké hoich chi ngân sách (Ila phirong 2022-2024 
Tong chi ngân sách dja phrning 2022-2024: 28.788,439 t' dng; trong do: 
- Tng chi can di ngân sách da phucmg: 22.776,907 t dng 
- Tng chi chixcing trInh mic tiêu và các nhim vçi khãc tir ngun NSTW h trq 

có mic tiêu: 5.507,757 t dông (chua bao gôm chi các CTMT Quôc gia; so ké hoch 
duqc 1p xay drng theo các so lieu dr kiên Trung ucing h trg ngân sách dja phumg 
nàm 2022; s thirc hin diêu chinh nêu so giao cüa trung uang có sr thay dôi). 

3. K hoich vay nq chInh quyn dja phiro'ng giai don 2022-2024 
- Du ng du k' giai do?n  2022-2024 dir kin: 134,509 t dng. 
- Trã nci gc giai doan 2022-2024 dir kin: 66,549 t' dng. 
- Tng müc vay cüa NSDP giai doan 2022-2024 dr kin: 698,149 t) dng. 
- Du ncr cu6i k' giai doan 2022-2024 dr kiên: 766,109 t' dng. 
- T 1 du n cui k'/ müc du na ti da (%): 100% 
- Bi chi ngân sách cá giai don: 300 t' dng 

BE AN 5 
icE HOiCH TA! CH!NH 05 NAM GIAI BO4N 202 1-2025 

I. Myc tiêu tong quát 

Quân l, si:r diing có hiu qua các ngun 1rc tài chInh, dáp irng yêu cu và mi1c 
tiêu phát triên kinh tê - xã hi 05 näm giai do.n 2021-2025 cüa dja phuang; trng buâc 
ca câu lai  thu, chi NSNN theo hithng hcip 1; kiêm soát chat chê nq cong và bi chi 
NSNN; tang clx&ng kS'  1ut, k' cuang tài chinh di dôi vâi cài each hành chInh, tiêt kim, 
chông lang phi; sà diing hiu qua von dâu tu công; thrc hin tot các chInh sách an sinh 
xã hi, dam bâo quôc phàng, an ninh, on djnh kinh té - xã hi cüa dja phumg, thüc day 
tang truóng. 

Tip tiic hoàn thin h thng th ch và cchtài chInh dja phuong; day manh 
dôi mâi khu c sir nghip công; thirc hin vic sap xêp li b may, tinh gián biên ché, 
nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn 1 nhà nuóc; tang clx1ng cOng tác thanh tra, kiêm tra, 
kiêm toán, giám sat tài chInh. 

II. Miic tiêu ci th 

1. Thu NSNN: Phn d.0 tng thu NSNN giai do.n 2021-2025: 23.800 t dng; 
trong do, thu ni dja: 19.700 t dong và tang bmnh quãn hang näm là 10-12%/nàm. 

2. Chi ngân sách dla  phu'oiig: 

Giai don 2021-2025 tip tic là dja phuong dime ngân sách trung imng b sung 
can dôi ngân sách. Tong chi ngân sách dja phucrng: 51.500 t dông; 

Trong do: 

- Chi can di ngãn sách da phircing: 40.000 t) dng 

- Chi thirc hin mt s rnic tiêu, thim vi và các chtrang trInh miic tiêu ngãn sách 
trung imng ho trçl: 10.500 t' dOng. 
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Tng chi ngân sách dja phuong chixa bao gm chi các Chuong trInh mic tiêu 
quôc gia; các Chixong trInh nay sê duçic bô sung khi Trung uo'ng thông báo von giai 
don 202 1-2025 cho tinh. 

Dr toán chi thithng xuyên duc xây drng theo hithng ti& kim, ct giâm nhttng 
nhim vt chi không thirc sr can thiêt; uu tiên bô trI chi trâ day dü chê d, chInh sách 
cho con ngithi, dam bão nguôn lire thuc hiên các chInh sách an sinh xã hi, hoat dng, 
nhirn vi,i cüa các Co quan, don vj phü hqp vOi tiêu chun, djnh mirc, ché d duc cap 
có thâm quyên quy djnh. 

3. Vay và trã ncr gc, lãi, phi các khoãn vay giai doin 2021-2025 

- Tng s vay cüa ngân sách dja phuong: 875,258 t) dng. 

- Tng s trã nç gc: 126,204 tr dng. 

- Chi trâ lài, phi các khoân vay: 47,702 tr dng. 

(bao gôm các chuv'ng trInh, dy' an dang giái ngán; các chwcmg trInh, dy' an dang 
dam phán và dw ki&n kj> hip djnh trong nàm 2021; các chu'o'ng trInh, dy' an den nay 
dã du'crc phê duyt chi triro'ng nhu'ng chwa kj' hip djnh) 

d) BOi  chi ngân sách dja phuong: Dam bão t' l bi chi NSNN hang näm phü 
hçip vâi dir toán Quôc hi, ChInh phü giao. 

A A III M9t so nhiçm vi tr9ng tam 

a) Nhim vi thu ngân sáeh: Dy mnh phát trin san xut kinh doanh, duy trI n 
djnh Va tto diêu kin thun lçii dé phát triên doanh nghip thuc các thãnh phân kinh 
tê, nhât là khu vrc doanh nghip ngoài quôc doanh, doanh nghip có von dâu tu nrnic 
ngoài, cáe doanh nghip vi'ra và nhó. Triên khai quyêt 1it, dông b các giái phãp ye 
quàn 1 thu NSNN, chü dng xtr 1 các tác dng den nguôn thu ngân sách. Day mnh 
cac bin pháp chông that thu thuê, giâm nv d9ng thuê và các khoãn thu NSNN. Hn 
chê tôi da vic dê ra các chInh sách lam giâm thu NSNN. 

b) Nhim vii chi ngãn sách: Bâo dam u'u tiên chi cho con ngui, an sinh xã hi 
và chi quôc phông, an ninh. Tang cuäng k' lut tài chInh, diêu hành ngân sách chat 
chê, trit de tiêtkim các khoân chi ngân sách, rà soát, sap xêp các nhim vi chi chua 
thirc sir cap thiêt. Trng bithc co CâU 'a  ngân sách gän vâi sap xêp, tinh gçn b may 
hot dng trong CC co quan hành chInh và don vj sir nghip cong lip; bô tn kê hoach 
von dâu tu xây drng co ban có trong tam, trQng diem; cac chuongtrInh dr an dâu tu 
cong phãi gän lien v&i vic th%rc hin các chi tiêu chinh dê phát triên kinh té - xã hi, 
hiu qua sir dung nguôn von. 

c)V bi chi NSNN và ncr cOng: Chü dng xây dirng k ho.ch trã ng, b trI 
nguOn de trà ncr  (xi:r 1 nq xay drng co ban, trâ ncr các khoãn vay cüa ehInh quyên dja 
phuong den han);  quãn 1', sir diing nguôn vOn vay diing miic dich và hiu qua. 

IV. Câc giãi pháp chü yu 

a) Hoàn thin quy djnh pháp 1ut v tài chinh - ngân sách: 

Tip tue hoàn thin các co ch, chInh sách v thu, chi ngân sách, c1i th hóa eác 
van bàn cüa Trung trong dam bào tInh dông b, cOng khai, minh bach,  On djnh và phü 
hçrp thrc tiên Cong tác quán l tài chInh dja phuong. 
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b) Thu NSNN: 

-Thirc hin dng b các giâi pháp v tang ctr&ng quân 1 thu NSNN, quyt tam 
phân dâu thu NSNN dat và vuçit dr ton giao hang näm. Tang cithng rà soát nguôn thu, 
dc bit là nguôn thu tü các dçr an din gió, din rn.t trôi, tr các dçr an quan tr9ng cüa 
tinh, nhärn m& rng co s tInh thuê, ma rông nguôn thu trén dja bàn. Quyét 1it chi dao 
chông that thuthuê, dc bit trong linh virc thi.wng mai,  djch vi, dat dai, tài nguyen 
khoáng san. Day manh  các giãi pháp h trq doanh nghip, câi thin môi tru&ng dâu tu, 
san xuât kinh doanh, tao  thun li cho ngithi dan, doanh nghip. 

- Co giái pháp phü hçip th&m tang thu ngân sách hang 11am, khai thác có hiu 
qua cac nguôn hrc dat dai, tài san công, t.p trung rà soát và hoàn chinh phuang an xr 
1, sap xêp nhà dat cüa don vj, dja phuong; triên khai có hiu qua trong cong tác dâu 
giá ban các tài san công, thu tiên sir diing dat ti1 các dr an dâu tij khu dan cix dO thj, 
khu thucing mai  djch v1i nhãm thu hut dâu tu và phát huy tot nguOn hrc dat dai dê tang 
thu ngân sách và phát triên kinh té - xâ hi. 

c) Chi NSNN: 

- Nâng cao cOng tác t chirc, quán l diu hành và xây dirng k hoach NSNN 
hang nàm, dam báo cht chê, linh hoat  theo djnh htthng phát trién kinh tê - xà hi cüa 
tinh. To chüc phân bô và diêu hành theo dir toán dizçic giao, chü dng sap xêp nhing 
khoân chi dt xuât phát sinh sat vói yêu câu nhim vii, trong phm vi dr toán duc 
giao. Thrc hin nghiêm chü truong tiêt kim, chông lang phi, dcing ché d, tiêu chuân, 
djnh mlrc chi ngân sách, trong do chü dng sap xêp thcr tir cac nhim vii chi uu tiên 
theo müc d cap thiêt dê chü dng diêu hành dam bâo can dôi ngân sách dja phuong. 

- Gi Ca câu chi ngân sách hqp 1, tmg bixOc tang t trong chi du ti.r phát trin, 
giâm t' tr9ng chi thuang xuyên, bào dam dü nguOn lc chi cho con ngixai, an sinh xã 
hi va chi cho quOc phOng, an ninh. Tiêp tic thrc hin tiêt kim chi thu?mg xuyên dê 
tao nguOn thuc hin các chinh sách an sinh xà hi, xóa dói giám nghèo trén dja bàn 
tinh; chi phOng chông djch bnh, kh&c phc thiên tai. 

- Chü dng dành ngun thirc hin câi cách tin hrcing theo quy djnh g.n vâi sp 
xêp lai  to chi.'rc b may, tinh giân biên chê, nâng cao müc d tçr chü tài chinh cüa don 
vi sir nghip cOng lip. Day mnh câi cách khu virc s'çr nghip cOng, kêt hcip vâi xã hi 
hóa; thirc hin l trinh tinh giá djch vi.1 sii nghip theo huOng tinh dung, tInh diX chi phi 
gop phân nãng cao tInh tr chü cüa các don vj, nang cao chat lucing và hiu qua hoat 
dng cUa các don vj sij nghip cOng lip, giãm kinh phi ho trçl tü NSNN dOi vOi khu 
vijc six nghip cOng. 

- Vic d xut ban hành các chuong trInh, d an, nhim vi có sü dung NSNN 
phâi duçic thâm djnh lam rO nguôn von và khâ nang can dOi ngan sách, bào dam nhim 
vii di.rqc phê duyt có dü nguôn lrc thirc hin. KhOng ban hàrih ho.c trInh cap có thâm 
quyên ban hành các Nghj quyêt, chuong trInh, dê an khi chixa xác djnh rO và chua can 
dOi duc nguOn kinh phi. 

- Tang cu&ng kS'  cuong, ki luat tài chInh - ngân sách, thirc hành tit kim, chng 
lang phi và phOng, chOng tham nhüng ye 9uân l sir diving NSNN, dat dai, tri s& lam 
vic, ... Tang cuang cOng tác thanh tra, kiêm tra, giám sat tài chinh trên các 1mb virc 
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quãn 1 nba nithc, dam bâo vic s1r diing vn NSNN tit kim, hiu qua. Dày mnh 
cong tác cong khai, minh bach trong hot dng quân 1, sir ding NSNN. 

d) Các giái pháp v quân 1 nçi cüa dja phrnmg: 

- Tip tc tang cung quàn 1 nçi vay chinh quyn dja phung theo nguyen tc 
vay bü dàp bi chi NSNN chi duçic sir d%lng cho dâu tu phát triên, không sü diing cho 
chi thng xuyên. 

- Thirc hin vay và trã nq vay ngân sách dja phi.rang theo k hoach duçic cp Co 
thâm quyên phé duyt, dam bâo không vuçit hn müc du nçi vay tôi da cüa ngãn sách 
dja phuong theo quy djnh cüa Lut NSNN. 

- Tang cuông vai trô và giao trách nbim cüa chü dr an khi duçic giao lam dAu 
mOi chü trI, phôi hcip vói các co quan, don vj lien quan trong cong tác chuân bj thu tiic 
và ho so d an dê báo cáo các B, ngành Trung uong thâm djnh khà nng vay 1i cüa 
chInh quyên dja phucing. 

- Phân cong ci th trách nbim cüa các co quan chcrc dja phuong trong cong tác 
quãn 1 nç chInh quyên dja phucing trên dja bàn tinh. 

S& Tài chInh kmnh báo cáo.!. 
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