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 BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và các giải 

pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

 
 

PHẦN I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2022. 

  Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của huyện đã đạt được những 

kết quả nhất định, hệ thống  cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội ổn định,.. trong những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 thuyên giảm, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển  kinh 

tế khởi sắc và đi vào ổn định, tuy nhiên, trong thời gian 6 tháng đầu năm 2022 tình hình 

sản xuất Nông Lâm nghiệp gặp không ít khó khăn: giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá 

nông sản tuy có tăng nhưng tăng chậm; năng suất một số cây trồng chính trong vụ bị 

giảm do mưa trái mùa…, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, tỷ lệ thu nợ thuế còn cao 

...  làm ảnh hưởng đến công tác thu, chi ngân sách.  

   Trước những khó khăn nêu trên, thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 

23 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức về việc thông qua dự 

toán thu NSNN trên địa bàn và dự toán thu, chi NS địa phương năm 2022, được sự 

quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo 

các phòng, ban, ngành, UBND các xã khắc phục khó khăn, phấn đấu triển khai đồng 

bộ các giải pháp để đạt được các kết quả về thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

cụ thể như sau: 

I. Phần thu NS trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022: ( chi tiết theo biểu 01 

kèm theo) 

1.  Tổng thu nội địa : 42,0 tỷ đồng đạt 87,0 % so với dự toán Tỉnh giao và bằng 

80,3% dự toán HĐND giao cả năm 2022, bằng 157,9 % so với cùng kỳ 2021.  

- Trong quá trình thực hiện dự toán thu năm 2022, đa số các khoản thu đều đạt 

và vượt so với tiến độ thu 

 Một số khoản thu đạt cao so với dự toán: 

- Thu lệ phí trước bạ đạt 10,9 tỷ đồng/7,7 tỷ đồng  bằng 141,7% dự toán cả năm 

và bằng 199,9% so cùng kỳ năm 2021;  

-  Thuế thu nhập cá nhân đạt 18,15 tỷ đồng/8,1 tỷ đồng tăng 123,3% dự toán 

giao cả năm và  tăng 249,2% so với cùng kỳ năm 2021, đây là các khoản thu ngân 
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sách chiếm tỷ trọng lớn của ngân sách địa phương nhưng không ổn định do trong 06 

tháng đầu năm 2022, tình trạng mua bán đất diễn ra ồ ạt trên địa bàn toàn huyện. 

Tuy nhiên có những khoản thu đạt  thấp cụ thể như sau: 

+Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chỉ đạt 4,1 tỷ đồng/ 11 tỷ đồng bằng 

38% so với dự toán tỉnh giao ( đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng  hơn 21% tổng thu nội 

địa trên địa bàn). 

+Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1,1 tỷ đồng/ 2,1 tỷ đồng bằng 

35,9% dự toán giao. 

+ Tiền thuê đất  chỉ đạt 0,274 tỷ đồng/ 2,3 tỷ đồng bằng 11,9% dự toán giao. 

Nguyên nhân đạt thấp chủ yếu là thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế cho 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị định 

số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 

+Thu  tiền sử dụng đất  chỉ đạt 3,0 tỷ đồng/ 14 tỷ  bằng 21,4% so dự toán 

HĐND giao 2022 và bằng 30% so với dự toán tỉnh giao, đây là khoản thu có ảnh 

hưởng rất lớn đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của năm 2022. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp ( 21,4% dự 

toán giao) do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu  về  cấp đất và chưa tổ chức bán đấu 

giá đất, ngoài ra còn tình trạng chây ỳ nợ tiền sử dụng đất... 

Tình hình nợ đọng thuế vẫn còn tiếp diễn và kéo dài, tới thời điểm hiện tại số 

nợ đọng thuế còn 5,449 tỷ đồng, bao gồm nợ có khả năng thu: 5,189 tỷ đồng; nợ khó 

thu 0,260 tỷ đồng,  trong đó nợ tiền thuê đất 1,008 tỷ đồng và nợ thuế, phí: 3,478 tỷ 

đồng, nguyên nhân chủ yếu do tình hình đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh tạm ngừng hoạt động, hoặc không còn hoạt động, ảnh hưởng đến một số 

khoản thu...  

Tuy nhiên, sự quan tâm sâu sát kịp thời của Thường trực Huyện ủy, HĐND 

huyện , sự nỗ lực cố gắng của ngành Thuế, của UBND các xã đã phối hợp chặt chẽ 

với ban, ngành trong công tác thu ngân sách, xây dựng được dự toán  thu từng quý, 

từng tháng cụ thể, quản lý các nguồn thu từ các đơn vị quốc doanh, doanh nghiệp 

ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể, tăng cường các biện pháp chống thất  thu và 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. 

   -  Công tác phối hợp chặt chẽ  giữa các cơ quan Tài chính - Thuế - Kho bạc nhà 

nước và Ngân hàng  trong công tác thu ngân sách; kịp thời tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo điều hành, đưa ra các biện pháp thu ngân sách, đề ra các chỉ 

tiêu phấn đấu thu ngân sách trong từng tháng, từng quý. 

II. Phần chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022: ( chi tiết theo biều số 

02 kèm theo ) 

1. Tổng chi ngân sách huyện 06 tháng đầu năm: 173,6 tỷ đồng trong đó:  

1.1 Chi đầu tư phát triển thực hiện: 15,18 tỷ đồng / 30,86 tỷ đồng, đạt 49,2 % 

so với dự toán cả năm 2022 và bằng 98,4% so với cùng kỳ 2021. 
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 1.2.Chi thường xuyên thực hiện: 143.78 tỷ đồng/363,46 tỷ đồng, đạt 39,6 % so 

với dự toán cả năm, bằng  110,7% so với cùng kỳ 2021. Trong đó có các khoản chi cụ 

thể như sau: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo  thực hiện: 82,02 tỷ đồng/193,36 tỷ đồng, 

đạt 42% so với dự toán cả năm, bằng 110 % so với cùng kỳ 2021. 

- Chi  đảm bảo xã hội : 5,03 tỷ đồng/22,06 tỷ đồng, đạt 22,8% so với dự toán, 

bằng 121,6 % so với cùng kỳ 2021 (  6 tháng đầu năm 2021 có thực hiện kinh phí 

phòng, chống đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ ). 

- Chi quản lý hành chính, đảng , đoàn thể thực hiện: 27,6 tỷ đồng/66,2 tỷ đồng, 

đạt 41 % so với dự toán và bằng 87% so với cùng kỳ năm 2021. 

 - Chi an ninh, quốc phòng thực hiện 3,1 tỷ đồng/5,8 tỷ đồng bằng 53,4% dự 

toán cả năm và bằng 31% cùng kỳ năm 2021 ( đạt thấp so với cùng kỳ năm 2021, do 

năm 2021, có thực hiện công tác diễn tập PT-21 cấp huyện).  

        1.3 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện: 

  Tổng số dự phòng ngân sách cấp huyện bố trí theo dự toán: 6,352 tỷ đồng  6 

tháng đầu năm ngân sách huyện đã sử dụng : 1,33 tỷ đồng , trong đó chi hỗ trợ công 

tác an ninh, quốc phòng: 1,31 tỷ đồng , chủ yếu là kinh phí thực hiện diễn tập phòng 

thủ 02 xã Đăk R’tih và Đăk Ngo, công tác huấn luyện dân quân tự vệ và công tác  hủy 

nổ vật liệu nổ còn sót sau chiến tranh tại xã Quảng Trực.... 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác điều hành, quản lý chi ngân 

sách đảm bảo dự toán giao, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; hạn chế tối đa các khoản 

chi phát sinh phải bổ sung dự toán; ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng như  hỗ trợ 

BHYT cho các đối tượng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội... 

 II. Khó khăn và vướng mắc: 

 -Trong 6 tháng đầu năm tình hình doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tạm ngừng 

hoạt động trong thời gian dài, đến nay mới bắt đầu phục hồi, hoạt động trở lại, do đó, 

một số khoản thu không đạt tiến độ như  kỳ vọng như: Thu từ hoạt động kinh tế ngoài 

quốc doanh thấp 38%  ảnh hưởng đến công tác cân đối chi ngân sách địa phương, mặt 

khác thu tiền sử dụng đất 06 tháng chỉ đạt 21,4%% dự toán HĐND giao, ảnh hưởng 

rất lớn đến công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn sử dụng đất, nguồn thu 

tiền sử dụng đất năm 2022, dự kiến thu không đạt  dự toán giao (nếu không tổ chức  

bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công đối với các khu đất bán đấu giá). 

- Tiến độ thu hồi nợ thuế còn chậm, mặc dù Chi cục Thuế đã đôn đốc thu nợ 

thường xuyên nhưng hiệu quả chưa được cao, các doanh nghiệp nợ đọng thuế hầu hết 

là các doanh nghiệp ngoài tỉnh thuộc các Cục Thuế địa phương khác quản lý, hoặc các 

doanh nghiệp không có năng lực về tài chính, không có số dư trong tài khoản ngân 

hàng nên việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế còn gặp nhiều khó khăn.  
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-Địa bàn huyện Tuy Đức rộng, cơ sở vật chất của các hệ thống thông tin còn có 

nhiều hạn chế, dẫn tới việc tuyên truyền thông tin đại chúng chưa được đảm bảo, nhất 

là việc thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử chưa được 

kịp thời.Tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng qua các năm, trong đó nợ khó thu 

tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nợ đọng thuế. 

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư thấp chưa kích thích các hoạt động sản xuất 

kinh doanh….  

 

PHẦN II 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN THẮNG LỢI 

NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH -NGÂN SÁCH NĂM 2022. 
  Tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt tương đối 

tốt, tuy nhiên,  6 tháng cuối năm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước còn rất nặng nề, 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn, do đó, khoản thu  ngân sách liên quan như 

thuế thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước và các hộ kinh 

doanh cá thể đều bị ảnh hưởng, nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng còn lại của năm 

2022 khối lượng còn lớn, đặc biệt chi đầu tư phát triển, các nhiệm vụ chi an sinh xã 

hội, đặc biệt là thực hiện 03 Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào 

DTTS và miền núi, Chương trình MTQG GNBV, Chương trình MTQG NTM... các 

phòng ban đơn vị, UBND các xã nghiêm túc, thực hiện triệt để các chỉ đạo của Huyện 

ủy, HĐND huyện, triển khai đồng bộ các giải pháp,  sự vào cuộc quyết liệt của tất  cả 

hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy, HĐND 

huyện. 

    Bên cạnh những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tình hình thu, chi 

ngân sách 6 tháng còn lại cũng gặp không ít khó khăn, để đạt được mục tiêu phấn đấu 

hoàn thành  và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, các 

ngành, các cấp phải coi nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước là công tác trọng tâm 

trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, ngành và UBND các xã thực hiện tốt một số 

biện pháp nghiệp vụ cụ thể như sau: 

- Về thu ngân sách nhà nước: Đẩy nhanh thực hiện quy hoạch sử dụng đất, xử lý 

bán đấu giá các quỹ đất sạch, tăng cường công tác thu thuế, tăng thu ngân sách địa 

phương theo kế hoạch. Quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế năm 2022. 

Đối với việc chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện: Chi cục Thuế khu vực 

Đăk Rlấp- Tuy Đức quyết liệt thực hiện chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực có nguy 

cơ thất thu lớn như: khai thác tài nguyên khoáng sản, lĩnh vực đất đai (sang nhượng bất 

động sản), thương mại dịch vụ, vận tải, xây dựng...Theo Quyết định số 745/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt đề án “Tăng cường 

công tác chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, 

cơ quan thuế phải chủ động đề ra kế hoạch thu cụ thể và đẩy mạnh công tác kiểm tra 
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việc kê khai thuế, tổ chức thu thuế đúng hạn. Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, công tác kiểm tra giám sát hồ sơ khai thuế 

nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm Luật 

thuế. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm và giải quyết thu hồi tiền 

nợ đọng thuế trong năm 2022. Phối hợp thông báo tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn, 

Chủ tịch UBND các xã tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu 

ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế, các ban, ngành cùng phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế 

đẩy mạnh các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giải quyết dứt điểm thu hồi tiền 

nợ đọng trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời, đẩy mạnh các biện pháp tuyên 

truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê 

khai, nộp thuế nhanh chóng và thuận lợi với phương châm “Minh bạch - Chuyên 

nghiệp - Liêm chính - Đổi mới” qua đó thủ tục hành chính thuế được thực hiện đúng 

quy định của Luật quản lý thuế và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận 

lợi cho người nộp thuế.  

          - Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã phải có biện pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội đã được các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, đặc biệt 

quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. 

       Đối với việc triển khai tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất: các phòng, ban 

đơn vị liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tài chính -Kế hoạch, Ban 

Quản lý dự án và phát triển quỹ đất và UBND các xã triển khai quyết liệt kế hoạch tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành trong quý III, để hoàn thành chỉ tiêu thu 

tiền sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND huyện giao đầu năm. 

-  Đối với lĩnh vực chi ngân sách: 

 Thực hiện nghiêm túc Thông tư số  122/2021/TT-BTC  ngày 24/12/2021 của Bộ 

Tài chính về việc Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 và Công văn số 7317/UBND-KTKH ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đăk 

Nông về việc hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022. Phát huy tính chủ động của các cấp và đơn vị trong quản lý và điều hành 

ngân sách, đảm bảo chi trong dự toán, đúng mục tiêu đã được duyệt, chủ động cân đối 

ngân sách để giải quyết các nhiệm vụ chi đột suất phát sinh, trừ các trường hợp bất 

khả kháng. Phòng Tài chính- Kế hoạch thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán, nếu phát hiện những nhiệm vụ chi trong năm 

không có khả năng thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển cho 

nhiệm vụ chi khác.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách chịu trách nhiệm 

về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, tiết 

kiệm và có hiệu quả. 
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- Về quản lý trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản: 

+ Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện xây dựng 

kế hoạch và triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn 03 Chương trình MTQG  năm 

2022 đạt kế hoạch giao và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản 

xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy 

xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức 

cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, 

thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 

+ Các chủ đầu tư được UBND huyện giao cần nhanh chóng triển khai các thủ tục 

đầu tư, sớm giải ngân đúng quy định của pháp luật, phấn đấu  giải ngân đạt 100% 

nguồn kinh phí được giao, đơn vị nào để tình trạng giải ngân không hết phải cắt giảm 

do giải ngân chậm thì chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 
 

 Trên đây là báo cáo tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ  

thu – chi 6 tháng còn lại của năm 2022. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem 

xét./. 

 

Nơi nhận:                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

- UBND tỉnh Đăk Nông;                                                                              CHỦ TỊCH 
- Sở Tài chính; 

- TT Huyện uỷ; 

-TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Các phòng ban, cơ quan, 

 đơn vị trực thuộc UBND huyện;                                                                   Phạm Ngọc Ẩn  

- Lưu: VT.TCKH, (A)  
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