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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm;  

nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 

 

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh tiếp tục diễn ra trong bối 

cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Dịch bệnh lan rộng, song 

hầu hết người dân đều đã được tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh nên các hoạt động 

kinh tế - xã hội từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới.  

Tuy nhiên, dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế 

- xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Tốc 

độ tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản tăng trưởng đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, an 

sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 

2022 ước đạt được như sau:  

 I. Về thu ngân sách nhà nước:  

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn:  

Ước thực hiện 3.968 tỷ đồng, đạt 64,18% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao, bằng 78,88% so cùng kỳ, gồm:  

 a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 268 tỷ đồng, đạt 116,52% dự toán và 

bằng 160,51% so cùng kỳ.  

 b) Thu nội địa: 3.700 tỷ đồng, đạt 62,15% dự toán, bằng 76,08% so cùng 

kỳ; nếu không kể số thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì ước thực hiện 

là 2.500 tỷ đồng, đạt 64,89% dự toán và bằng 92,59% so cùng kỳ. 

Trong đó có 14/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán (từ 50% trở lên), 

gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước 

địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thuế công thương 

nghiệp ngoài quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê mặt 

đất mặt nước; thu hoa lợi công sản; thu khác ngân sách; thu cấp quyền khai thác 

khoáng sản và thu xổ số kiến thiết. 
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Có 02/16 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán, gồm: thuế bảo vệ môi 

trường và thu cổ tức, lợi nhuận được chia. 

2. Thu ngân sách nhà nước phân theo địa bàn: 

a) Cấp tỉnh: 2.745 tỷ đồng, đạt 59,83% dự toán năm, bằng 77% so cùng 

kỳ. 

b) Cấp huyện, thị xã, thành phố: 1.223 tỷ đồng, đạt 76,66% dự toán năm 

và bằng 83,43% so cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt 

tiến độ dự toán năm. 

3. Thu ngân sách địa phương được hưởng: 8.462 tỷ đồng, bao gồm: 

a) Thu từ kinh tế địa bàn: 3.482 tỷ đồng, đạt 64,07% dự toán năm. 

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.980 tỷ đồng, trong đó:  

- Bổ sung cân đối   : 4.186 tỷ đồng. 

- Bổ sung có mục tiêu :    794 tỷ đồng. 

4. Đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách: 

Về tổng thể, kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 đạt 

64,18% (nếu không kể số thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì đạt 

64,89%), vượt tiến độ dự toán (trên 50%) Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Với kết 

quả như trên là do: 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 

đề ra ngay từ đầu năm; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cho  

doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, vượt qua khó 

khăn, sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. 

b) Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các 

cấp; sự nổ lực của các cơ quan thu, các ngành, các cấp có liên quan trong tổ 

chức, phối hợp và thực hiện các biện pháp quản lý, đôn đốc thu tích cực, thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân làm tròn nghĩa vụ 

thuế với nhà nước. 

c) Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân 

sách và thu hồi nợ thuế trên địa bàn, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền địa phương các cấp đối với công tác thu ngân sách trên địa bàn. 

5. Tình hình vay và trả nợ vay đầu tư của ngân sách tỉnh: 

Dư nợ vay đầu năm 2022 là 151,6 tỷ đồng;  

Dự kiến trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2022 là 32,4 tỷ đồng;  

Phát sinh vay 6 tháng đầu năm 2022 là 7,3 tỷ đồng;  

Dư nợ vay ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm là 126,5 tỷ đồng (151,6 - 32,4 

+ 7,3), cụ thể như sau:  
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a) Dư nợ vay đầu tư tôn nền cụm tuyến dân cư vượt lũ: 15,6 tỷ đồng 

thuộc giai đoạn II (giai đoạn I đã trả hết nợ). 

b) Dư nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 110,9 tỷ đồng (Dự 

án cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu đốc 22,9 tỷ 

đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang 

15 tỷ đồng; tiểu Dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho 

vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án: chống chịu khí 

hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL 39,7 tỷ đồng; tiểu Dự án Mở rộng 

nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên 33,3 tỷ đồng). 

 II. Về chi ngân sách địa phương: 

Trong 6 tháng đầu năm, tập trung huy động các nguồn lực tài chính đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán đầu 

năm cho các ngành, các cấp, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho các 

đối tượng bảo trợ xã hội, an sinh xã hội; thực hiện nhiệm vụ chi cho công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid -19; chi đảm bảo cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, 

an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa 

phương. 

1. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022:  

Ước thực hiện 6.528 tỷ đồng, đạt 41,17% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao, bằng 125,94% so cùng kỳ, bao gồm:  

1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.049 tỷ đồng, đạt 43,27% dự 

toán, bằng 128,03% so cùng kỳ, trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển: 1.151 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán, bằng 209,02% 

so cùng kỳ.  

Nguyên nhân chi đầu tư phát triển đạt thấp so dự toán: 

- Phần lớn các dự án còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư 

như: thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thiết kế dự toán; tổ 

chức lựa chọn nhà thầu;…do đó chưa có thanh toán tạm ứng hoặc chưa có nhiều 

khối lượng thanh toán để giải ngân vốn.  

- Tháng 01 năm 2022 trùng với dịp tết Nguyên Đán, nên ảnh hưởng tới 

tiến độ thi công một số dự án và các chủ đầu tư tập trung thanh toán khối lượng 

hoàn thành các dự án của kế hoạch vốn năm 2021 (giải ngân đến hết ngày 

31/01/2022) nên khối lượng thực hiện thanh toán trong tháng 01/2022 của kế 

hoạch vốn năm 2022 là chưa nhiều.  

- Một số dự án vẫn còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng nên chậm triển khai thi công. 

- Một số chủ đầu tư chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong việc đẩy nhanh 

thực hiện thủ tục và tiến độ thi công công trình,… 

b) Chi thường xuyên: 4.898 tỷ đồng, đạt 48% dự toán, bằng 117,34% so 

cùng kỳ. 
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1.2. Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu: 

Ước thực hiện 479 tỷ đồng, đạt 25,54% dự toán, bằng 104,44% so cùng 

kỳ, bao gồm: 

a) Chi đầu tư phát triển: 434 tỷ đồng, đạt 24,53% dự toán năm, bằng 

226,43% so cùng kỳ. 

b) Chi thường xuyên: 45 tỷ đồng, đạt 42,23% dự toán năm, bằng 16,86% 

so cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 41,17% so dự toán (dưới mức 

bình quân 50%) là do các chương trình mục tiêu, dự án thường hoàn thành thủ 

tục và giải ngân vào 06 tháng cuối năm. 

2. Chi ngân sách địa phương theo địa bàn: 

a) Cấp tỉnh: 2.491 tỷ đồng, đạt 29,09% dự toán năm, bằng 154,96% so 

cùng kỳ. 

b) Cấp huyện: 4.037 tỷ đồng, đạt 55,37% dự toán năm, bằng 112,9% so 

cùng kỳ. 

3. Trong 6 tháng đầu năm, theo nhu cầu của các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự 

toán của các đơn vị cấp tỉnh năm 2022 và đã được Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh chấp thuận tại Công văn số 80/HĐND-TT ngày 02 tháng 6 năm 2022. 

4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 

Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao trong dự toán là 276,2 tỷ đồng, gồm: cấp tỉnh là 133,4 tỷ đồng, cấp huyện 

142,8 tỷ đồng;  

Đã chi 192,3 tỷ đồng, chiếm 69,62% so dự toán, gồm:  

- Cấp tỉnh chi 129,8 tỷ đồng, chiếm 97,3% so dự toán, bao gồm: Hỗ trợ 

kinh phí cho Tổ giúp việc - Ban Chỉ huy thống nhất xử lý các tính huống và 

phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới là 2,6 tỷ đồng; Hỗ trợ kinh phí cho 

Công an tỉnh thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 0,5 tỷ đồng; Bổ 

sung kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân khó 

khăn do hảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 cho các huyện, thị xã, thành phố là 

126,7 tỷ đồng. 

- Cấp huyện chi 62,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

hỗ trợ người dân khó khăn do hảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, 

chống thiên tai, hỗ trợ an ninh, quốc phòng, chiếm 43,77% so dự toán. 

5. Đánh giá về điều hành ngân sách và thực hiện nhiệm vụ chi ngân 

sách địa phương: 

a) Công tác quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, 

đã đi vào nền nếp, đảm bảo sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
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dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b) Công tác quản lý chi ngân sách, các chính sách an sinh xã hội, kinh phí 

phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm đã 

thực hiện nghiêm túc chủ trương, hạn chế bổ sung nhiệm vụ chi ngoài dự toán, 

đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng mục đích. Hầu hết các đơn vị sử 

dụng ngân sách đều chấp hành tốt dự toán được giao, đảm bảo đúng chế độ, 

chính sách, tiêu chuẩn, định mức quy định. 

Tóm lại, công tác quản lý và điều hành ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

đạt kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi theo dự toán 

đã được bố trí như: chi cho con người, hoạt động bộ máy các cấp, tiến độ rút trợ 

cấp ngân sách đối với các huyện, kinh phí trợ cấp cho các đối tượng chính sách, 

các đối tượng bảo trợ xã hội, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; ngoài ra 

còn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, tình hình tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh và ngân 

sách các huyện, thị xã, thành phố luôn đảm bảo để kịp thời chi cho các nhiệm vụ 

chi đột xuất, cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, an ninh quốc phòng,.... đúng quy 

định. 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022: 

 I. Nhiệm vụ trọng tâm:  

 1. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao ở mức cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của địa phương. 

 2. Điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chặt chẽ, đúng chính sách, 

chế độ quy định theo dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao từ đầu năm. 

 II. Giải pháp: 

 1. Về thu ngân sách nhà nước:  

a) Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, chủ động 

triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán NSNN năm 2022.  

b) Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu. Thường xuyên 

theo dõi diễn biến tình hình thu, phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm 

tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, từ đó tổng hợp báo cáo 

kịp thời, đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt 

dự toán thu năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

c) Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, 

phí – lệ phí cho doanh nghiệp và người dân để tháo gỡ, giải quyết kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc, giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực 

tài chính duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó sẽ quay trở 
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lại có đóng góp cho ngân sách, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 

2022.  

d) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và nâng cao chất lượng công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

đ) Quản lý chặt chẽ nợ thuế, đôn đốc thu kịp thời số thuế phát sinh the 

quy định, không để nợ mới phát sinh. Thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ 

thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

  2. Về chi ngân sách địa phương: 

 a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:  

 - Đảm bảo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự toán năm 2022, kịp 

thời thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành. Không bổ sung dự án 

khởi công mới trong năm 2022 nếu không thật sự cấp thiết. 

 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản, thực hiện nghiêm quy định của Luật đầu tư công và các quy định về 

quản lý vốn đầu tư. Ưu tiên thanh toán các khoản nợ vay của ngân sách địa 

phương phải trả khi đến hạn; nâng chất lượng công tác quản lý, giám sát thi 

công, tăng cường công tác thanh tra trong và sau đầu tư. 

 - Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thu tiền bán nền các cụm, tuyến dân cư vượt lũ 

để đảm bảo nguồn trả nợ vay đầu tư tôn nền cụm, tuyến dân cư vượt lũ cho 

Ngân hàng Phát triển đúng hạn. 

 b) Chi thường xuyên: 

 - Điều hành theo dự toán được duyệt, thực hiện triệt để tiết kiệm chống 

lãng phí; các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các cấp ngân sách 

căn cứ vào dự toán 2022 được giao phân bổ đúng quy định và sử dụng hợp lý, 

không đề xuất bổ sung ngoài dự toán khi chưa thật sự cần thiết. 

 - Các cấp ngân sách điều hành dự toán đảm bảo nguồn kinh phí để thực 

hiện các chế độ chính sách về tiền lương, chính sách an sinh xã hội, an ninh 

quốc phòng và các chế độ chính sách có liên quan đến chi con người đầy đủ, 

kịp thời theo quy định. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc 

nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử 

dụng tài sản công. 

 - Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp 

ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, như: phòng, chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh,… 

- Tiết kiệm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác phí và thực hiện tiết 

kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (không kể các khoản chi cho con 

người) để chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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- Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao: 

+ Các địa phương chủ động xây dựng phương án điều hành, dành nguồn 

dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa 

phương để bù đắp hoặc điều chỉnh giảm chi tương ứng.  

+ Chủ động rà soát, sắp xếp, cắt giảm, giãn các nội dung chi theo thứ tự 

ưu tiên, để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo mức độ cấp thiết, quan trọng 

và khả năng triển khai thực hiện được trong năm 2022. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 

tháng cuối năm 2022.  

Báo cáo này thay thế Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 12 tháng 5 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. TU, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KTTH, TH. 

  (Đính kèm 02 biểu thực hiện thu, chi) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 

       

            


