
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BA! LQC Dc 1p - Tir do -  Hanh phüc 

SOMO/BC-UBND Dqi L3c, ngayA5thang4jnam 2022 

BAO CÁO 
TInh hInh thyc hin thu, chi ngân sách nhà nircrc nàm 2022 

và dir toán thu, chi ngân sách nhã ntro'c näm 2023 

Thrc hin Quyt djnh s 3626/QD-UBND ngày 10/12/202 1 cüa UBND 
tinh Quâng Nam ye vic giao chi tiêu phát triên kinh tê - xã hi và dir toán ngân 
sách nhà nuOc nàm 2022; Cong van so 2796/STC-NS ngày 18/10/2022 cüa Si 
Tài chinh tinh Quãng Nam ye vic huó'ng dan xây drng dir toán ngân sách nhà 
nixc näm 2023. 

Trên Ca si diánh giá kt qua thu, chi ngân sách nãm 2022, dir báo khâ nãng 
huy dng ngân sách, yêu câu phát triên kinh té - xã hi näm 2023. UBND huyn 
báo cáo tInh hInh thc thirc hin thu, chi ngân sách nàm 2022 và dir toán thu, chi 
ngân sách näm 2023. 

PHAN TH NHAT 
TINH HINH THIXC HIN DU' TOAN NGAN SACH NAM 2022 

I. Két qua .thc thirc hin ngân sách nhà nuvc nãm 2022: 
1. Ye thu ngân sách nhà nuffc: 
Tong thu ngân sách nhà rnthc trén dja bàn rnfrc thrc hin Ca näm 2022 là 

1.168.852 triu dông, dat  144% so vói dir toán tinh giao, 141% so vi dir toán 
huyn giao. Trong do, uóc thirc hin thu ngân sách dja phuang 1.118.883 triu 
dông (Chi tiêt theo ph1i 1iic 01 dInh kern). 

a,) Thu phát sinh kinh té trên dja bàn: U'âc thirc hin là 288.574 triu 
dng, dat  121% so dr toán tinh, 113% so dir toán huyn giao, dat  104% so vâi 
cüngk'. 

b) Thu bó sung tz' ngán sách cap trên: U'âc thirc hin nãm 2022 là 
735.992 triu dông, dat  128% so dr toán giao và chiêrn 65,7% tong thu ngân 
sách dja phtrcrng. Trong do, bô sung can dôi thuO'ng xuyên: 397.8 15 triu dông, 
bô sung m1ic tiêu ngoài kê hoach:  338.177 triu dOng. 

c) Thu chuyên nguón nám trithc: 137.494 triu dOng, ngân sách huyn 
chuyên: 106.073 triu dông, ngân sách xä chuyên 31.421 triu dông. 

d) Thu két du ngán sách: 5.079 triu dông. Trong do: ngân sách huyn 
4.601 triu dông, ngân sách xa 478 triu dông. 

e) Thu tI' cap duái n5p len: 1.7 13 triu dông. 
Kêt qua thu ngân sách nhà ntr&c trên dja bàn cy th nhtr sau: 
Thu phát sinh kinh tê trên dja bàn uóc thirc hin là 288.574 triu dông, dat 

121% so dir toán tinh, 1 13% so dir toán huyn giao, bang 104% so vi cCng ks'. 
Nêu loai trcr khoàn thu tiên cap quyên sU' diing dat, thI ket qua thu dat  115% dir 
toán giao. 
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Cu th mt s khoãn thu sau: 
- iMi vó'i phân tinh quãn 1 thu: Uâc thirc hin là 148.538 triu dông, 

dat 127% d1r toán tinh và huyn giao, chi tiêt: 

+ Thu tü doanh nghip Trung uong: Uâc thirc hin 8.040 triu dông, dat 
77% dir toán giao. 

+ Thu tili doanh nghip dja phuong: 1.055 triu dng, chi tiêu nay không 
giao dir toán. 

± Thu tü doanh nghip có vn du tu nuóc ngoài: 4.100 triu dng, dat 
92% dir toán giao. 

± Thu tlr các khu virc cong thu'cmg nghip - ngoài qu6c doanh: 79.700 
triu dOng, dat  100% dir toán giao. 

+ Thuê thu nhp Ca nhân: 19.143 triu dng, dat  125% dr toán tinh và dir 
toán HDND huyn giao. 

+ Phi, 1 phi: U'àc thirc hin 1.000 triu dng, dat  57% d toán giao. 

+ Thu tir cp quyn khai thác khoáng san: [fâc thixc hin 3.000 triu dông 
dat 60% dir toán giao. 

± Thu tin cho thuê dt: TJc thuc hiên thu trên linh vuc nay là 32.500 
triu dông, dat  3.6 11% dir toán giao. 

• r• A 9 r A - Doi vo'i phan huyçn quan ly thu: Tfoc thrc hiçn 140.036 triçu dong, 
dat 116% so dir toán giao tinh giao, 101% so vi di,r toán huyn giao, giãm 
11,8% so vâi ciing kS'.  Nêu  loai  tr1r khoàn thu tiên cap quyên sir diing dat, thI kêt 
qua thu dat  101% so vi cüng kS', C11 the: 

+ Thu t!1 khu virc cong thu'crng nghip - ngoài qu6c doanh: U'âc thirc hin 
36.600 triu dOng, dat  73% so dir toán giao. Nguôn thu nay di,r kiên không dat 
dir toán nguyen nhân do: Näm 2022, nên kinh tê vn con chju tác dng sau dai 
djch Covid-19, giá câ nguyen 1iu dâu vào cüa các doanh nghip linh virc may 
mac, ché biên thirc phâm, vt 1iu xây dirng... tang cao, các don hang cat giãm 
manh dan den tInh hInh san xuât kinh doanh giâm 51it nên nguôn thu tr khu virc 
cong thuong nghip - ngoài quOc doanh huyn quãn 1 không dat  tiên d dir 
toán. 

+ Thu l phi trixyc ba:  U%c thirc hin 24.000 triu dng, dat  109% d1,r toán 
giao. Khoãn thu nay dat  dir toán chU yêu thu ti'J mua sam ô to, xe may và chuyên 
nhuçng bat dng san trên dja bàn tang cao. 

+ Thu tin cho thuê dt: U%c thixc hin 3.500 triu dng, dat  318% di,r 
toán giao, chü yêu thu t1x Cong ty Nhiên 1iu sinh h9c Tüng Lam, HTX 27/7, 
Cong ty Sao mc, Cong ty CP 666, dng thai dOn dôc thu nçi tü nhQ'ng näm 
truOc di vOi chi nhánh Cong ty Tam Phüc Nguyen. 

+ Thuê sir dicing dat phi nông nghip: U%c thirc hin 1.400 triu dng, dat 
156% so dir toán giao. 

+ Thu thu nhp cá nhân: lfOc thrc hin 9.200 triu dng, dat  100% di.r 
toán giao. Nguôn thu trên chü yêu thu tt'r chuyên nhi..rcmg bat dtng san, nhn 
thüa kê và nhn qua tang là bat dng san. 
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+ Thu cp quyên sir ding dat: Uc thirc hin 38.000 triu dng dt 190% 
dr toán tinh, 103% dir toán huyn giao. Nguôn thu nay chü yêu thu tr dir an 
khai thác qu9 dat trén dja bàn các xã, thj trân, ngoài ra con thu tir dat chuyên 
mic dIch si1 ding dat. 

+ Thu k.hác ngân sách: UOc thirc hin 9.900 triu dông, dt 110% dr toán 
giao. Các khoãn thu chü yêu tU' thu pht vi phm hành chInh do ngành thu thçrc 
hin, thu pht vi phm hành chInh trong lTnh virc an toàn giao thông, thu hi 
nhtrng khoân chi näm truOc, thu cho thuê, ban thanh 1 tài san nhà nuc. 

+ Thu t1r cap quyên khai thác khoáng san: Uâc thirc hin: 5.000 triu dng, 
dat 294% so vâi dirT toán tinh và dirT  toán huyn giao. Nguyen nhân chO yêu tü 
nguôn thu tiên mt lan tir np tiên djnh kS'  cUa 03 doanh nghip duoc UBND tinh 
cap phép quyên khai thác khoáng san (Cong ty TNT-IH Hung Thng, tp doàn 
khoáng san 6666, cong ty TNHIH Quan Ci:r, cOng ty TNHH MTV Thành Tam). 

+ Thu hoa igi cOng san, qu dt cong Ich: 2.600 triu dông, dat 118% dir 
toán giao. 

Nhn xét chung: 

Qua kt qua thirrc hin 11 tháng du näm và uOc thirrc hin dirT  toán ngân 
sách näm 2022, hâu hét các chi tiêu dat  dir toán dê ra. Tuy nhiên, dOi vOi phn 
huyn quãn 1, chi tiêu thu tü các doanh nghip ngoài quOc doanh chi dat  73% 
di;r toán giao; tInh hInh thu ô các dja phuong: Qua két qua thirTc hin dn ngày 
30/11/2022, có 12/18 xà, thj trân dat  và vuçlt dirT toán giao; con 1a  06/18 xA chua 
dat dir toán dé ra. Qua phân tIch, dirr  báo nguôn thu näm 2022, uâc thirrc hin dirT 
toán Ca näm ci the nhi.r sau: 

+ U'ic thlrTc hin tng thu ni dja cüa 18 xã, thj trn câ nàm 2022 là 
22.9 14 triu dOng, dat  138,6% so vi dirt  toán giao. Trong d, có 16/18 xã, thj 
tr.n dat  và vl.rcyt so vâi dirt  toán giao, cOn lai  02 xã: Dai  Tan, Dai Phong du kiên 
không dat dirt toán giao. Nguyen nhân: cong tác triên khai các thu tiric  dâu thâu 
dat 5% dang thirtc hin, dirt  kiên nguOn thu phát sinh trong niên d nãm 2023 
(Dai Tan); do ãnh hi.thng b&i thiên tai, djch bnh tác dng den vic san xuât 
nông nghip và giá nOng san, ngithi dan không cOn rnn ma vth vic san xuât 
dn den nguOn thu dâu gia dat 5% không dat dirt toán dê ra (Dai Phong). 

+ Các khoãn thu 100% là 11.924 triu dng, dat  194% d? toán. Trong do: 
1 phi mOn bài và phi, l phi dat  124%; thuê si:r diing dat phi nông nghip dat 
156%; thu dat 5% và hoa lcii cong san dat  118%; các khoân thu khác dat  97% so 
vó'i dirt  toan dixçic giao. 

+ Các khoân thu phan chia theo t l là 10.990 triu dng, dat  104% dirT 
toán. Trong do thuê thu nhp cá nhân dat  113%; thuê GTGT dat  59% so vôi dirt 
toán giao. 

2. Chi ngân sách da phinrng: 
Tong chi ngân sách dja phuong uic thirrc hin cà nãm 1.118.883 triu 

dng, bang 147% dirt toán tinh, 144% dirt  toán huyn và giam 8% so cfing kS'. 
Trong d5, ngân sách huyn 1.063.920 triu dông, ngan sách xã 390.150 triu 
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dng (S 1iu chua loi trü chi tiêu tInh trüng; Chi tit theo phii 1c s 02 dInh 
kern). 

a) Clii du tu'phát triên: 
Chi dâu tu xây dijng Co bàn: Uc thirc hin näm 2022 là 1 80.033 triêu 

dông d.t 250% dir toán tinh giao và 202% dir toán huyn giao. Trong do: Ngân 
sách huyn 118.508 triu dông, ngân sách xã 61.525 triu dông. 

Chi dâu tu xây dirng Co bàn tthc thirc hin cao do nguôn ngân sách tinh bô 
sung, chuyên nguôn näm 2021 sang tiêp tiic thirc hin và quyêt toán trong näm 
2022; chi tr nguôn thu sir dng dat; vliçlt thu ngân sách và mt so nguôn khác. 

b,) Chi thithng xuyên: 
Tôngchi ngân sách rnrc thirc hin 937.13 7 triu dông, bang 138% dir toán 

giao và chiêm 84% tong chi ngân sách dja phuang. Trong do: Ngân sách huyn 
6 10.375 triu dOng, ngân sách xã 326.762 triu dng. 

- Chi quôc phông: U'âc th?c hin närn 2022 là 14.600 triu dng, b&ng 
227% dir toán tinh và 219% dr toán huyn giao. Trong do: Ngân sách huyn 
8.100 triu dông, ngân sách xà6.500 triu dông. Nguyen nhân tang so vi di,r 
toán giao là do th?c hin mt so nhim v1j: xây dirng Co s vt chat, trang thiêt 
bj phông chông djch Covid- 19; tiên an cho cong dan ti các khu cách ly và rnt 
so nhiêm vu khác. 

- Chi an ninh: Uic thirc hin 3.900 triu dông bang 116% di,r toán giao. 
Trong do: Ngân sách huyn 1.400 triu dOng, ngân sách xà 2.500 triu dông. 
Nguyen nhan tang cao so vi dir toán là trong näm bô sung kinh phi mua sam tài 
san và mt sO nhim vii khác cüa ngành. 

- Chi sr nghip giáo diic - dào to: Ucc thirc hin 349.128 triu dOng, 
bang 121% d toán giao. Nguyen nhân txc thirc hin tang cao so vi dix toán là 
trong näm có ho sung: Kinh phi th1rc hin Nghj djnh so 1 16/2016/ND-CP cho 
trithng PTDT ban tr11 và h9c sinh ban trii; kinh phi thixc hin mien, giám hpc phi, 
h trg chi phi h9c tp cho h9c sinh, sinh viên theo Nghj djnh 86/201 5TND-CP Va 
Nghj djnh 81/2021/ND-CP; h tr9' tin an trua cho tré em mâm non 3, 4, 5 tuôi 
theo Nghj djnh 1 05/2020/ND-CP; chinh sách giáo ditc cho nguOi khuyêt tt theo 
Thông tu lien tjch sO 42/2013/TTLT-BGDDT-BTC; kinh phi sira chU'a, nâng cap 
trumg h9c tr nguôn näm truâc chuyên sang và mt sO nhim vii phát sinh dt 
xuât ... 

- Chi sir nghip van hóa thông tin: Tfâc thirc hin 7.760 triu dông bang 
175% di,r toán tinh và 115% dir toán huyn giao. Trong do: Ngân sách huyn 
3.560 triu dOng; ngân sách xä 4.200 triu dông. 

- Chi slr nghip the dic the thao: Ifâc thirc hin 3.720 triu dông, bang 
147% dir toán tinh và 106% dir toán huyn giao. Trong do: Ngân sách huyn 
1.220 triu dông, ngân sách xâ 2.500 triu dông. 

- Sr nghip phát thanh truyên hInh: U'âc thirc hin 4.850 triu dông 
bang 172% d? toán tinh và 135% di,r toán huyn giao. Trong dO: Ngân sách 
huyn 2.850 triu dOng, ngân sách xã 2.000 triu dông. Nguyen nhân vuçit dr 
toán, trong näm bô sung kinh phi dâu tu Dâi truyên thanh irng diing CNTT- viên 
thOng cp xã. 
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- Chi dam bão xã hi: Uic thirc hin 207.600 triu dng, bang 209% dir 
toán tinh và 208% dr toán huyn giao. Trong do ngân sách huyn 150.200 triu 
dông, ngân sách xã 57.400 triu dông, cii the nhu sau: 

+ Hot dng chInh sách: kinh phi thàm hOi gia dInh chInh sách trong djp 
Tét, 1 27/7; kinh phi trq cap hang tháng TNXP; kinh phi mai tang phi cho di 
tilçmg chInh sách và các hott dng khác. 

+ Hott d)ng xã hi: BHYT cho di tuçmg Cru chiên birth, thanh niên 
xung phong; kinh phi thrc hin chinh sách trg gii1p xa hi vâi dôi tuçlng bào tro 
xã hi theo Nghj djnh so 20/2021/ND-CP ngày 15/3/2021 cüa Chinh phü; 
BHYT cho dôi trçxng BTXH; kinh phi thirc hin Nghj quyêt 49/2018/NQ-
HDND và Nghj quyêt so 14/2022/NQ-HDND cüa HDND tinh; h trçl tiên din 
h nghèo; kinh phi mua BHYT cho dôi tuçng thuc h thoát nghêo, thoát cn 
nghèo theo Nghj quyêt 13/2017/NQ-HDND: 2.331 triu dông; Nghj quyêt s6 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa Chinh phü; nghj quyêt so 126/NQ-CP ngây 
08/10/2021 cüa Chinh phü; Nghj quyêt so 45/NQ-HDND ngày 22/7/2021 cüa 
HDND tinh Quàng Nam, Quyêt djnh so 337/QD-UBNID ngày 28/01/2022 cüa 
UBND tinh Quâng Nam ye ho trV chi phi có lien quan den chê d dc thu Va 
kinh phi phOng, chông djch Covid-19 và bô sung mt so nhim vi khac 

- Chi siy nghip kinh tê: Oc thirc hin 159.5 17 triu dông, bang 150% 
dir toán tinh và 160% dir toán huyn giao. Trong do, ngân sách huyn 67.5 17 
triu dông; ngân sách xä 92.000 triu dông. Bao gôm thirc hin các chrrang trInh 
MTQG xây dirng nông thôn mâi; chuo'ng trInh MTQG giâm nghèo ben v&ng; 
chuccng trInh MTQG phát triên kinh tê - xã hti vüng dông bào dan tc thiêu so 
và mien nüi; dâu ti.r xây dimg các cci sô h tang trén dja bàn huyn và mt so 
nhiêm vu khác... 

- Chi siy nghip môi trtrô'ng: TfOc thrc hin 5.200 triu dông, bang 78% 
dir toán. Trong do: Ngân sách huyn 4.200 triu dông, ngân sách xà 1.000 triu 
dông. Chü yu thixc hin các nhim v1i ye xir 1, v.n chuyên rác thai cong cong, 
kinh phi tua quét rae, kinh phi quãn 1 và vn hành trtm xir 1 rae thai, các hoat 
dng kiêm tra, quan träc môi trithng. 

- Chi quail 1 hành chinh, Dãng, doàn the: UOc thirc hin 146.000 triu 
dông, bang 104% dir toán tinh và 103% d,r toán huyn giao. Trong dO: ngân 
sách huyn 42.000 triu dông, ngân sách xã 104.000 triu dông. 

- Chi khác ngân sách: Uc thirc hin 20.500 triu dông. Trong do: ngân 
sách huyn 16.800 triu dông, ngân sách xã 3.700 triu dông. 

+ Dôi vi ngân sách huyn: Thirc hin chInh sách tinh giân biên chê theo 
Nghj djnh so 108/2014/ND-CP, Nghj djnh sO 113/201 8/ND-CP và Nghj djnh sO 
143/2020/ND-CP cüa Chinh phü; thrc hin chInh sách ho trçY, khuyên khIch 
phát triên hçp tác xà theo Quyêt djnh sO 46/2014/QD-UBND ngày 24/12/2014 
cua UBND tinh Quâng Nam; kinh phi h trq tiên thuê nhà cho ngi.thi lao dng 
theo Quyêt djnh so 08/2022/QDTTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tithng ChInh phü; 
chi ho trçl khác cho các dan vj Trung uang, tinh dang thirc hin nhim vi chinh 
trj tai  dja phuang, ho trq hi sinh viên, h9c sinh, cá nhân và bô sung mt sO 
nhim vu khác. 
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+ Di vOi ngân sách xä: Chi thçrc hin Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 
01/7/2021 cUa ChInh phü; Nghj quyêt so 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 cüa 
ChInh phü; Nghj quyêt so 45/NQ-HDND ngày 22/7/202 1 cüa HDND tinh 
Quàng Nam, Quyêt djnh so 337/QD-UBND ngày 28/01/2022 cüa UBND tinh 
Quàng Nam ye ho trçl chi phi có lien quan den chê d dc thi vàkinh phi phông, 
chông djch Covid-19; chi ho trq các cá nhân, to chixc và mt so nhim viii phát 
sinh khác. 

c) Chi hoàn trá ngán sách cap trên: 1.713 triu dông. Chü yêu khoân ngân 
sách xã hoàn trà ngân sách huyn kinh phi bO sung miic tiêu hét nhim vi chi 
hotc qua thii han  giài ngân. 

II. TInh hInh sir diing nguôn dir phông ngân sách huyn nãm 2022: 
1. Ngun d? phông ngân sách giao näm 2022 là 9.439 triu dng. 
2. Sü dung ngun dr phông ngân sách dn 30/11/2022 là 9.439 triu dng, 

cuthê: 

- Phiic vi cOng tác phông chng djch Covid- 19 (chi nâng c.p, si:ra chüa cac 
khu thu dung diêu trj; mua sam vt ttx y te trang bj các khu thu dung diêu tn; 
tram y tê lixu dng, xir l rae thai...): 9.093 triu dông. 

- Chi h trçl h trçl Ca nhân, h gia dInh thit hai  trong san xut nOng nghip 
do thiên tai gay ra trên dja bàn huyn trong các tháng 11 và tháng 12 näm 2021: 
346 triu dông. 

3. Ngun dir phOng ngân sách con lai:  0 dông. 
III. Dánh giá cong tác quail 1, diu hành thu chi ngân sách Nhà ntrcrc 

näm 2022. 
1. V thu ngân sách nhà ntrc: 
Trên co sà chi tieu thu ngân sách nhà nuâc diiçic UBND tinh giao, Nghj 

quyêt HDND huyn giao, UBND huyn Dai  Lc dä chi dao  các ban, ngành, 
doàn the và dja phucing trien khai thrc hin nghiem Uk tinh than chi dao  cüa 
tinh ye nhtng nhim vij tr9ng tarn yà các giài pháp chü yeu chi dao,  diêu hành 
thirc hin k hoach näm 2022, trong do Co các giái pháp cii the phân dâu tang 
thu NSNN; tang cung chi dao  chông that thu ngân sách, dOn dOc thu ng d9ng 
thuê. Dông thñ, tInh hInh djch bnh Covid-19 cà nuic nói chung và tai  huyn 
Di Lc nOi riêng duçc kiem soát; cüng vOi các chInh sách ho trq doanh nghip 
phát huy hiu qua và các yêu to thutn li khác dã tác dng tich circ den hoat 
dng san xuât kinh doanh, djch yu, xuât khâu... nen so thu ngân sách nhà nuâc 
trên dja bàn huyn Ca näm 2022 dat  dii toán giao. 

2. Ye chi ngân sách huyn - xã: 
Di vci yiêc bé trI nhim vi chi trong nàm, hu h& các don vj, dia 

phtrang du ph.n b dir toán darn bão theo quy djnh, 1tp quy chê chi tiêu ni b 
diing theo tiêu chuân, djnh mü'c, chê d chInh sách hin hành. COng tác quán 1, 
dieu hành chi ngân sách dja phuong trong 11 tháng dâu nãm darn báo diing 1ut, 
barn sat dr toán giao, phiic vii kjp thi luong yà các khoán có tInh chat theo 
luung, dam bão an sinh xâ hi và quOc phOng an ninh; các ché d chInh sách 
ducrc triên khai kjp thii, dong b, nghiCrn tüc. 
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Ngoài các khoàn chi theo dir toán, 11 tháng du nãm cia b sung mt s 
nhim vi phát sinh ngoài dr toán nhu trâ nq xây dirng Ca bàn, thrc hin các 
chuo'ng trinh MTQG xây dirng nông thôn mad; chuong trinh MTQG giâm nghèo 
bn virng, chuang trInh MTQG phát triên kinh tê - xà hi vüng dông bào dan tc 
thiêu so và mien n1ii, giâi quyêt chinh sách h trçY nguè'i dan gp khó khãn do di 
djch Covid-19, h trçY nhân dan bj thit hi do thiên tai.... 

NhIn chung, kêt qua thirc hin can di giUa nguôn thu và nhirn vi chi 
ngân sách trong näm 2022 dam bão hoàn thành nhim vi kê hoch dê ra, các 
don vj dr toán và UBND các xä, thj trân cia thuc hiên nhim vii thu, chi ngân 
sách dung theo chê d quy djnh. Tuy nhiên, dôi vad mt so xa do thu chua dtt, 
dan den khó khàn trong vic can dôi nguôn kinh phi thirc hin các nhim vi chi. 

3. Mt s ton tii, hn chê: 
Qua s 1iu thu ngân sách, thI thu ni dja trên dja bàn huyn tang qua các 

näm, nguôn thu tir thuê gän tr1rc tip vOi san xuât kinh doanh chim t' trng lan 
trong thu ngân sách, tang truâng kinh té theo hrnng tIch c1rc; Tuy nhiên, thu ni 
dja trén dja bàn huyn chua thirc sr ben vttng, có nhiêu biên dng. 

TInh dn ht ngày 30/11/2022, tng vn k hotch và ngun vn kéo dài 
näm 2021 chuyên sang näm 2022 dôi vói ngân sách trung uang, ngân sách tinh 
và ngân sách huyn, xã giái ngân ducic 145.585/1 80.812 triu dông, dt 80,5% 
so vó'i kê hoach. Kêt qua giâi ngân chua dat  yêu câu dt ra do mt so ton tai, 
vung mac sau: 

- Dôi vad Chuong trInh MTQG nông thôn mad: Dja phuang gp vuOng 
mac trong cong tác thâm djnh dir an. Den nay, dja phuong cia hoàn thành các 
bithc chuân bj dâu tir và dang thirc hin dir an. 

- Di vó'i Chtrang trInh h trg trng rung g kn: Trng rirng theo thai vii 
nên thad diem den nay chua the giãi ngân di.rcc. 

- Déi vad Chuong trInh kiên c hóa kênh muong, thüy igi và thüy Igi nhó: 
mt sO dir an dang triên khai thi cOng, mt so dir an dang Ip thu tiic dê quyêt 
toán dr an. 

TInh hInh nçi d9ng thud trén dja bàn dn 31/10/2022: 9.500triu dông 
(bao gm nç khó thu 1.500 triu dông, nçkhã näng thu: 8.000 triu dông). 

Vic xây dirng và phân bô dir toán dâu nAm co bàn mad dira vào djnh muc, 
ch d, chua dir báo dugc hêt nhim vii phát sinh, nén trong qua trInh diêu hành 
ngân sách con phãi diéu chinh, b sung. 

Chuyn ngun cOn lan, trong do mt s ni dung chuyn ngun theo quy 
djnh (nguon kinh phI thirc hin các chê d, chinh sách chuyên sang nãm 2022 
tiêp tVc  thrc hin), nhung cling có mt sO ni dung chuyen nguôn can xern xét, 
dánh giá 'ai  dê có giãi pháp han  chê: Chuyen nguôn so du tam  ü'ng vOn dâu tu, 
thiric chat nhà thâu cia tam 1mg tiën nhixng chua có khoi luçing thanh toán. VI 
vây, can phài kiêm soát cht chë và có ché tài xir 12  cie có giài pháp day nhanh 
tiên d thanh toán, han  chê chuyên nguOn sang näm sau. 
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Mt s chü du tu chixa tIch circ thirc hin các thu tiic thanh ,toán, quyêt 
toán; náng hrc chuyên mon cüa mt sO can b quánI dr an, tu van giám sat, 
nhà thu... con han  chë; cong tác don dôc nba thâu triên khai thi cong chua quyêt 
1it và hiu qua. 

Mt s don vj, dja phuong chua thirc sr chü dng trong t chirc thirc hin 
dir toán duqc giao, chua chü dng khi nhim v11 mOi phát sinh, chua thirc hin 
t& Lut Thrc hành tiêt kim, chông lang phi. Qua thanh tra, kiêm tra dã cho 
thây mt sO co quan, don vj vn cOn tInh trng chi tiêu ngân sách sai chê do, 
djnh mirc và tiêu chuân theo quy djnh cOa Nhà nuôc. Cong tác quyêt toán kinh 
phi thirc hin các chê d, chInh sách, nguOn vOn bô sung có rniic tiêu... chua 
dugc các dja phixong quan tam, nên cOn chm trê, ánh hung den cOng tác tOng 
hcip quyêt toán chung toàn huyn. 

Mt sO don vj, dja phuong chua chap hành nghiêm chê d báo cáo tInh hInh 
quàn 1,2, sü ding tài san nhà nuôc theo quy djnh cüa LuQtt Quân 1,2, sir dçing tài 
san nhà nithc. 

NhIn chung, trong qua trInh tO chrc thrc hin dir toán ngân sách, UBND 
huyn da có nhiêu giãi pháp tang cung cong tác thu ngân sách, phân dâu thu 
dt và vuçit dr toán dê ra. Cong tác quán l, diêu hành chi ngân sat barn sat dix 
toán, tiên d thu, dam báo duçic nguOn dê thirc hin các chInh sách an sinh xã 
hi; cOng tác thanh tra, kiêm tra duçic tAng cithng gop phân sr dirng von ngAn 
sách hiu qua hon. 

PHAN THU HAl 
nil TOAN THU, CHI NGAN SACH NAM 2023 

CAn cr Quyt djnh s 3372/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh 
Quâng Nam ye ban hành mt sO giái pháp chü yêu chi dao,  diêu hành kê hoach 
phát triên kinh tê - xA hi và dix toán ngân sách nhà nuc nAm 2023 và trên co sâ 
kêt qua u9c thirc hin dir toán thu, chi ngân sách näm 2022 và dir kiên khã nAng 
buy dng ngân sách. UBND huyn trInh HDND huyn dr toán thu, chi ngân 
sach nAm 2023 nhu sau: 

I. Thu ngân sách nhà nu*c: 
Trên co si phân tIch các yêu to tác dng và dr bao nguOn thu phát sinh 

trên dja bàn nAm 2023; UBND huyn xét thây dr toan thu NSNN nArn 2023, 
tinh giao 934.477 triu dOng, tAng 14,75% so vi dir toán tinh giao nAm 2022. 
Trong do: thu ni dja duçic huing phân cap (dA trui khoán thu tiên sir dçing dat) 
là 221.000 triu dOng, tang 1,3% so vi nArn 2022. Do 4y, LJBND huyn xây 
drng trInh HDND huyn d? toán thu ngân sách nAm 2023 các khoán thu bang sO 
dir toán tinh giao, riêng dôi vri thu tü khai thác qu' dat tAng hon so vi dir toAn 
tinh 18 t dOng, ci the nhu sau: 

Tng thu ngân sach nba nuc là: 965.477 triu dOng, tAng 3% so vi dçr 
toán tinh giao nAm 2023, tAng 19% so vi dir toan tinh giao nAm 2022 và 83% so 
vâi ithc thçrc hin nAm 2022. Trong dO: thu ngân sach dja phuong 925.855 triu 
dOng, tang 3% so väi dir toán tinh giao. 
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1. Thu phát sinh kinh t trên da bàn: 
Tong thu phát sinh kinh té trên dja bàn là: 256.000 triu dông, tang 7,6% 

so vri dir toán tinh giao. Trong do: ngân sách tinh và 1W hu&ng 39.622 triêu 
dng, chiêm 15,5%; ngân sách huyn hu&ng 200.729 triu dông (thu tiên si:r 
diing dat 35.000 triu dông), chiêm 78,4%, ngân sách xà, thj trân hu&ng 15.649 
triu dông, chiêrn 6,1%. 

2. Thu bô sung can dôi: 696.477 triu dông. Trong do: thu bô sung can 
dôi thix?ing xuyên: 381.789 triu dông, bô sung có mvc  tiêu: 3 14.688 triu dông. 

3. Thu chuyên nguôn nàm 2022 chuyên sang: 13.000 triu dông. 
(Chi tiêt theo phy lyc dInh kèm) 

II. Chi ngân sách nhà nu&c: 

Tong chi ngân sách dja phucing là 925.855 triu dông, tang 3% so vâi dir 
toán tinh giao. Trong do: ngân sách huyn: 9 10.206 triu dông, ngân sách xã, thj 
trân 246.781 triu dông (trong do chi bô sung ngân sách cap xà: 231.132 triu 
dông). Bao gôm: 

1. Chi dâu tir phát triên: 156.158 triu dông, tang 13% so vâi dir toán 
tinh giao. Trong do: ngân sách huyn 139.941 triu dông, ngân sách xa 16.217 
triu dông. Bao gôm chi tü nguôn XDCB tp trung trong nithc là 16.5 08 triu 
dông; chi tü nguôn ngân sách tinh bô sung 81.830 triu dông; chi nguôn Trung 
uang bô sung 22.820 triu dông; chi tir nguôn thu si:r diing dat 3 5.000 triu dông. 

2. Chi thlthng xuyên: 751.034 triu dông. Trong do ngân sách huyn 
522.694 triu dông, ngân sách xã 228.340 triu dông. Ci the mt so khoàn chi 
nàm 2023 ducic bô trI nhu sau: 

- Chi quôc phOng: 7.348 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 4.684 
triu dông, ngân sách xâ 2.664 triu dông. 

- Chi an ninh: 4.844 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 1.226 triu 
dông, ngân sách xà 3.618 triu dông. 

- Chi sir nghip giáo di1c và dào tao: 288.429 triu dông. Trong do: Ngân 
sách huyn 265.704 triu dông, ngân sách xã 22.725 triu dông. Ngoài kinh phi 
dam bào liiong và hoat dng cOn b sung dê chi trâ cho các chê d, chInh sách: 
Kinh phi chi h trçi tiên an tnra cho tré em mâu giáo theo Nghj djnh 
105/2020/ND-CP; kinh phi thirc hin Nghj djnh 86/2015/ND-CP (Ngh djnh 
81/2021/ND-CP); kinh phi chi trâ chinh sách giáo ditc dôi vi ngrñ khuyêt ttt 
theo Thông tu lien tjch so 42/2013/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC; kinh phi 
thirc hin các chê d, chInh sách cho h9c sinh phô thông theo Ngh djnh 
1 16/2016/ND-CP; chInh sách h trcY dôi vOi tré em mâm non, h9c sinh, sinh viên 
là ngu?ii dan tc thiêu so, h9c sinh khuyêt tt dang h9ctai  các co sâ giáo diic 
trên dja bàn tinh, giai doan  2021-2026 (Nghj quyêt sO 27/2021/NQ- HDND 
ngày 22/7/2021); chInh sách khuyên khIch thoát nghèo ben vüng theo Nghj 
quyêt so 13/2017/NQ-HDND ngày 19/4/2017. 

- Chi sr nghip y tê: 14.826 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 13.399 
triu dông, ngân sách xà 1.427 triu dông. Bao gôm chi ché d kinh phi mua the 
BHYT cho dôi tuçing BTXH theo Nghj djnh 20/2021/ND-CP; mua the bão hiêm 
y té cho các dôi tuçing Cuu chién binh, thanh niên xung phong, dôi tuçmg tham 
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gia kháng chin t.i Lao, Campuchia; h trq cho cong tác viên dan s, gia dInh, 
tré em và nhân viên y tê thôn, bàn theo Nghj quyêt so 12/2022/NQ-HDND ngày 
2 1/4/2022; chInh sách khuyên khIch thoát nghèo ben vttng theo Nghj quyêt s 
13/201 7/NQ-HDND ngày 19/4/2017. 

- Chi si,r nghip VHTT: 6.753 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 
2.152 triu dông, ngân sách xä 4.601 triu dông. Ngoài djnh müc chi hot dng 
thumg xuyên, ngân sach ho trçY kinh phi thirc hin dê an xây drng và phát triên 
Trung tam Van hóa .- the thao xA, phuông, thj trân trén da bàn tinh Quáng Nam 
giai doan  20 15-2025, djnh hurng den näm 2030 theo Nghj quyt s 
139/2014/NQ-HDND ngày 11/12/2014; ho trçi hoat dng nhà van hóa - khu th 
thao thOn, to dan phô theo Nghj quyt so 30/2022/NQ-HDND ngày 14/10/2022 
cUa HDND tinh. 

- Chi sir nghip TDTT: 3.399 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 
1.305 triu dOng, ngân sách xã 2.094 triu dng. 

- Chi sr nghip phát thanh truyên hInh: 3.9 13 triu. Trong do: Ngân sách 
huyn 2.269 triu dông, ngân sách xã 1.544 triu dông. 

- Chi darn báo xâ hi: 13 8.449 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn: 
120.830 triu dông, ngân sách xâ: 17.6191 triu dông, khoãn chi nay chO yêu chi 
cho trcY cap hang tháng cho can bt xä nghi vic theo Thông tu 02/TT-BNV ngày 
29/01/2022 cüa B Ni vii; chInh sách ho trg cãi thin mirc song cho mt so dôi 
tuçmg thuc h nghèo dang hixàng chInh sách ngithi có cong each mng và bão 
trçl xâ hi trên djá bàn tinh theo Nghj quyêt so 1 4/2022/NQ-HDND ngày 
2 1/4/2022; kinh phi chi trà hang tháng cho dôi tl.rçlng BTXH theo Nghj djnh so 
20/20211ND-CP; thäm hOi gia dInh chInh sách nhân ngày 27/7 và Têt Nguyen 
dan; kinh phi tiên din h nghèo, h chinh sách; kinh phi chüc thp, m&ng th9 
ngthi cao tuôi và mt so nhimvii chi khác... 

- Chi sirnghip kinh tê: 119.543 triu dOng. Trong do: Ngân sách huyn: 
49.707 triu dông, ngân sách xã: 69.836 triu dông. Ngoài khoân chi theo djnh 
m1rc, chi bô sung mvc  tiêu các khoàn sir nghip khuyen cOng; ho trçl khu dan Cu' 
kiêu mu; ho tr? phát triên KTV, KTTT 2021 -2025 theo Ngh quyêt sO 
35/2021/NQ-HDND ngày 29/9/202 1 cUa HDND tinh; hO tr phát triên HTX lien 
kêt trong san xuât theo Nghj dnh 98 theo Nghj quyêt so 17/2019/NQ-HDND 
ngày 17/12/2019 cüa HDND tinh; kinh phi thirc hin chInh sách bão v và phát 
trin dt trng huta; kinh phi thirc hin Nghj quyêt 13/201 7/NQ-HDND; kinh phi 
quãn 1, bâo tn dithng b; kinh phi ho trçl sir diing san phâm, djch vii cong Ich 
thüy igi và mt so nhim v1i phat sinh khác. 

- Chi sir nghip môi trueing: 6.700 triu dông. Trong dO: Ngân sách huyn 
5.248 triu dông, ngân sách xã 1.452 triu dOng. 

- Chi quãn 1 hành chInh: 154.268 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 
54.062 triu dông, ngân sách xã: 100.206 triu dông. Bao gôm: lucing và hot 
dng theo djnh mirc ngoài ra ngân sách tinh con bô sung kinh phi thirc hin mt 
s6 nhim vv: Ph cp, phii cap kiêrn nhim dôi vâi ngu6i hot dng khOng 
chuyên trách & thôn, to dan phO theo Nghj quyet sO 11/2022/NQ-HDND ngày 
21/4/2022 sia dôi, bô sung NQ sO 02/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cOa 
HDND tinh; kinh phi chi trã cho HDLD theo ND so 68, 161/CF - CL gitra 
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NQ36 và NQ26 (NQ s 26/2022/NQ-HDND ngày 20/7/2022); H trcl dti hi 
Hi Nông dan các cap và mt so nhim vii khác, 

- Chi khác ngân sách: 2.662 triu dông. Trong do: Ngân sách huyn 2.108 
triu dông, ngân sách xã 554 triu dông. 

3. Chi diy phông ngãn sách: 11.663 tri?u dông. Trong do: Ngân sách 
huyn 9.439 triu dông, ngân sách xã 2.224 triu dông. 

4. Chi tto ngun cãi each tin hro'ng: 7.000 triu dông. 
5. Chi bô sung ngãn sách cap dithi: Tong chi bô sung ngân sách cap 

dui: 23 1.132 triu dông, trong do bô sung can dôi 97.586 triu dOng, chi b 
sung miic tiêu 133.546 triu dOng. 

(Chi tjlt theo phy lyc dInh kern,) 

Trên day là báo cáo dánh giá tInh hInh thxc hin nhim vii thu, chi ngân 
sách näm 2022 và dir toán ngân sách nhà nt19c näm 2023. UBND huyn Dti Lc 
báo cáo và kinh trInh HDND huyn xem xét./.4- - 

Ncri nhân: 
- Ban ThuOng vi Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban và Dai  biu HDND huyn; 
- Các ca quan, ban, ngành, doàn the a huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- CPVP; 
-LuuVT. 

TM. UY BAN NHAN DA 
U TICH 

Van Quang 
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