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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 

2021; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 

(Trình tại kỳ họp thứ bẩy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.  

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

840/TB-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội 

dung, chương trình kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra báo cáo về tình hình thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2021; phương án phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2022 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.  

Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả 

như sau: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng 

phát trên nhiều địa phương trong cả nước và một số huyện trên địa bàn tỉnh đã 

tác động trực tiếp, gián tiếp đến đời sống xã hội và quá trình phát triển kinh tế 

trên địa bàn tỉnh; cùng với việc triển khai thực hiện một số chính sách của Trung 

ương trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách nhà nước 

của tỉnh. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành quyết liệt 

của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp 

phóng chống dịch covid 19, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội; 

chủ động rà soát các nguồn thu trên địa bàn, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh; đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, trốn thuế; tăng cường quản lý và thu 

nợ thuế; thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương tập trung tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; tham mưu HĐND tỉnh ban hành 

chính sách miễn giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; giảm giá nước sạch, tiền thuê tài 

sản...., chủ động trong điều hành ngân sách, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, 

thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội.  
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Công tác thu, chi NSNN năm 2021 đã đạt được những kết quả rất tích cực: 

Thu ngân sách trên địa bàn tăng cao so với dự toán giao, là năm đầu tiên số thu 

của tỉnh đạt trên 10 nghìn tỷ đồng; Chi NSNN được điều hành chủ động, linh 

hoạt, chặt chẽ, tiết kiệm; cân đối thu, chi NSNN được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu 

chi phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách khác; an 

toàn nợ công được giữ vững và cơ bản đảm bảo nguồn cho đầu tư phát triển theo 

dự toán năm 2021 (Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện cả năm đạt 

10.649.550 triệu đồng, tăng 82,5% so với dự toán tỉnh giao, tăng 48,0% so với 

cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.855.000 triệu đồng; thu từ hoạt động 

xuất nhập khẩu ước đạt 7.790.000 triệu đồng, tăng 125,8% so dự toán, tăng 

81,5% so với cùng kỳ; các khoản huy động, đóng góp 4.550 triệu đồng. Tổng chi 

ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2021 là 12.228.367 triệu đồng bằng 

113,9% dự toán tỉnh giao trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương là 

9.059.347 triệu đồng, đạt 102,1% dự toán; Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác là 1.749.464 triệu đồng, đạt 94% dự 

toán giao đầu năm). 

2. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 

Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và Kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 được xây dựng căn cứ vào tình 

hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; phân tích, dự báo 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; các 

yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ chi và chỉ tiêu kế hoạch Trung ương 

giao.  

Nguyên tắc, nội dung phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư Công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, các 

quyết định giao dự toán năm 2022 của Trung ương cho địa phương, chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và chỉ 

đạo của Tỉnh uỷ; trên cơ sở  phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách 

các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách 

các cấp năm 2022, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022. (Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

có Báo cáo thẩm tra riêng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2022). 

3. Ý kiến Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí Báo cáo tình hình thực hiện 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; phương án phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024. Đề 

nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số nội nhiệm vụ giải pháp sau: 
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Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý thu ngân sách, quyết liệt 

ngay từ đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp 

luật; phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm 

tiếp theo. Thực hiện các biện pháp, giải pháp tập trung xử lý quyết liệt, thu hồi 

nợ đọng thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; thực hiện các cơ chế tạo nguồn thu 

cho ngân sách.  

Tiếp tục cơ cấu lại nguồn thu, chi ngân sách trong đó: Quan tâm, thực 

hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nâng dần tỷ trọng thu nội địa; sắp 

xếp lại nhiệm vụ chi theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ 

trọng chi đầu tư; đảm bảo chi trả nợ vay, nợ xây dựng cơ bản.  

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh có hiệu quả. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, 

kiểm toán và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp 

vi phạm. 

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- Vă phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND, DNTT; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Hoàng Văn Tài 
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