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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình thực hiện thu- chi  ngân sách nhà nước năm 2022. 
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

quyền địa phương năm 2019. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân năm 2015; 

Căn cứ Luật NSNN năm 2015, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21 

/12/2021 của HĐND huyện ĐăkHà khóa V quyết định dự toán thu chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21 /10 /2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về 

việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu-chi ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ 2023. Qua xem xét nội dung Báo cáo số 1058/BC-UBND, ngày 

02/12/2022 của UBND huyện và ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Ban KT-

XH HĐND huyện báo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện thu- chi ngân sách  năm 2022 
 

            1. Về tình hình thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành với đánh giá của Ủy ban nhân dân 

huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022 và cho rằng, năm 

2022 trước tình hình phức tạp của đại dịch covid 19 và ảnh hưởng của thiên tai, dịch 

bệnh, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, sự điều hành của 

UBND huyện và sự nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, chính quyền địa 

phương, do đó năm 2022 cơ bản các khoản thu ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch. 

Dự toán thu NSNN năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện giao 532.509 triệu 

đồng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện tổng thu ngân sách Nhà nước tính 

đến ngày 31/10/2022 là: 474.896,4 triệu đồng, ước thực hiện đến 31/12/2022: 

718.866,7 triệu đồng, trong đó huyện và xã hưởng: 421.106,3 triệu đồng , đat 82,7% 

so với dự toán huyện giao. 

Thu ngân sách tại địa bàn đến ngày 31/10/2022 là 151.624,2 triệu đồng; ước 

thực hiện 180.568 triệu đồng; Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là  99.048,5 
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triệu đồng đạt 109,4% so với dự toán huyện giao và bằng 88,07% so với cùng kỳ 

năm trước.  

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy, trong năm 2022 các khoản thu chiếm tỷ trọng 

lớn, ước thực hiện cuối năm 2022 đều đạt dự toán và cao hơn so với cùng kỳ năm 

2021 (thu từ khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá 

nhân, lệ phí trước bạ, nguồn thu tiền sử dụng đất). Mặc dù ước thực hiện thu NSNN 

trên địa bàn năm 2022 đạt dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, tuy nhiên vẫn 

còn một số khoản thu (chiếm chỉ trọng không cao) thu chưa đạt dự toán(1).   

2. Về thực hiện chi ngân sách 

 Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện 

về kết quả nội dung chi NSĐP năm 2022.  

Năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện giao chi NSĐP đầu năm 460.102 triệu 

đồng,. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đến 30/10/2022 là: 

402.960,5 triệu đồng đạt 70,7% so với dự toán ( thấp hơn so với cùng kỳ 9,93%); 

ước thực hiện cả năm: 570,351,4 triệu đồng ( đạt 100% nhiệm vụ chi 2022). Trong 

đó, chi đầu tư phát triển thực hiện 40,479,2 triệu đồng; ước thực hiện cả năm 

99.338,5 triệu đồng đạt 100%; chi thường xuyên: 308.986 triệu đồng; ước thực hiện 

cả năm 414,709,4 triệu đồng đạt 91,8% so với nhiệm vụ chi.  

Nhìn chung Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực quan tâm, chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị dự toán triển khai thực hiện cơ bản đúng quy định, hướng dẫn và các 

văn bản chỉ đạo của cấp trên trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, một số 

nhiệm vụ chi đạt thấp so với nhiệm vụ chi2. 

 3. Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2023  

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp điều hành 

thu, chi ngân sách năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện.  

II.  Kiến nghị, đề xuất: 

Qua công tác giám sát, thẩm tra tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 

2022, ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - 

Xã hội đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:  

                                           
1 như:  Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đạt 34,4% so với dự toán giao (chiến tỷ trọng 0,11% so với tổng thu 

cân đối); Thu phí và lệ phí chỉ đạt 62,1% so với dự toán giao (chiếm tỷ trọng 3,96% so với tổng thu cân đối); 

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chỉ đạt 15,7% so với dự toán (chiếm tỷ trọng: 0,22% so với tổng thu cân 

đối); Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, chỉ đạt 56,1% so với dự toán (chiếm tỉ trọng: 2,1% so với tổng thu cân 

đối); Thu khác ngân sách chỉ đạt 52,2% so với dự toán giao (chiếm tỷ trọng 2,1% so với tổng thu cân đối). 
2 Chi sự nghiệp kinh tế đạt 20%; sự nghiệp môi trường đạt 26,2%. 
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1. Về tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những tồn tại, hạn chế đánh giá trong báo 

cáo, qua công tác giám sát, Ban thấy tình hình thu còn một số tồn tại, khó khăn 

cần đánh giá, bổ sung như: 

Tình hình nợ thuế có giảm hơn nhiều so với đầu năm nhưng vẫn còn cao (3.404 

triêụ đồng). Có 05 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn vẫn chưa thu được3, trong đó 

có 03 doanh nghiệp nợ thuế kéo dài (Công ty TNHH Khoáng sản Phúc Thịnh Phát 

Total, Công ty TNHH kỹ thuật – xây dựng – Năng lượng sài gòn). 
Chưa khai thác triệt để một số nguồn thu tại đơn vị như: Nguồn thu sử 

dụng đất phi nông nghiệp, hoạt động vận tải.., chưa phát huy vai trò của bộ phận 

một cửa trong thu lệ phí chứng thực. 

Việc xử lý nguồn tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách từ những năm 

trước chuyển sang chưa xử lý được4. 

           Tổng số nợ khối lượng thanh toán các công trình sau quyết toán còn lại cao: 

13.340 triệu đồng. Trong đó: Dự án Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô: 2.424 triệu đồng; Đường giao thông 

nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọk Réo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: 8.255 triệu 

đồng; còn lại các công trình có quy mô nhỏ khác 2.661 triệu đồng.  

2. Về phương hướng, nhiệm vụ:  

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 

2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện khóa VI đề ra. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban 

nhân dân huyện nêu tại báo cáo, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ 

đạo một số nội dung cụ thể sau:                                                     

 Tiếp tục chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ quy định pháp luật.   

 Đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, đôn đốc 

kịp thời các khoản phát sinh từ doanh nghiệp do chi cục Thuế quản lý. 

 Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác 

quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, trốn thuế; 

quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ 

                                           
3 Công ty TNHH kỹ thuật – xây dựng – Năng lượng sài gòn Total:510.696.800; Công Ty trách nhiệm hữu hạn 

MTV Phát Đạt Nguyện Total:695.729.268 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thương Mại Xuất nhập khẩu Bắc 

Tây Nguyên Total:24.314.497 triệu đồng; Công ty TNHH Khoáng sản Phúc Thịnh Phát Total:206.305.888 triệu 

đồng 
4  6.305,2 triệu đồng ( đã có văn bản chuyển hồ sơ tạm ứng không có khả năng thanh toán sang Công an huyện 

Đăk Hà để điểu tra làm rõ theo quy định với tổng số tiền là: 2.062,81 triệu đồng). 
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hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ỳ trong 

thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.   

 Chỉ đạo các ngành liên quan chuẩn bị các nội dung, kế hoạch làm việc với các 

doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn có doanh thu lớn như: Công ty TNHH tinh bột 

sắn Tây nguyên Đắk Hà để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách huyện trong năm 2022 

và những năm tiếp theo. 

Việc giao dự toán hàng năm đối với nguồn thu lệ phí chứng thực, lệ phí hộ tịch 

cho các địa phương cao hơn rất nhiều so với thực tế nên các địa phương thu đạt tỷ lệ 

rất thấp. Do đó, hàng năm khi bảo vệ ngân sách nên đề nghị tỉnh giảm nguồn thu này 

cho huyện để đảm bảo cân đối giữa thu và chi. 

Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương được phân 

bổ vốn nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định, hướng 

dẫn có liên quan của cơ quan cấp trên.  

 Chỉ đạo kiểm tra rà soát các tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện các đề xuất, 

kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban 

HĐND đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân sách trong năm 2022. 

3. Đề nghị rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ chi tại Nghị quyết số 74/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 về nguồn kinh phí mua sắm tài sản và hỗ trợ khác của các 

đơn vị trong dự toán chi ngân sách cấp huyện, cấp xã đã được HĐND huyện giao 

đầu năm đến nay một số đơn vị chưa thực hiện được, báo cáo rõ số đơn vị chưa thực 

hiện được, nguyên nhân và hướng xử lý.  

4. Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội 

chậm nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện đúng quy 

định.            

 Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng 

nhân dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ  V xem xét, quyết định.  
 

Nơi nhận:                                         TM. BAN KINH TẾ -XÃ HỘI  

- TT HĐND huyện (b/c);            KT.TRƯỞNG BAN 

- UBND huyện;                                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Đại biểu HĐND huyện;       

- Lưu: VP-Ban KT-XH      

                                                                                              

 

 

                                                                                                                  Phạm Thị Điệp 


		2022-12-08T08:57:20+0700


		2022-12-08T09:13:02+0700


		2022-12-08T09:13:02+0700


		2022-12-08T09:13:02+0700




