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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm,

giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; phương án 
điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022

 (Tài liệu báo cáo tại kì họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, 
giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 

  Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN mới 
2022-2025 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu chiến 
lược tài chính đến năm 2025.

6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và công tác 
phòng, chống dịch đã dần thích ứng với tình hình mới vì vậy đã tạo thuận lợi 
cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển trở lại, 
tạo nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh tế - xã hội 
tiếp tục gặp khó khăn do diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch 
Covid -19, biến đổi khí hậu, thiên tai, chiến tranh cục bộ Nga - Ucraina và các xu 
hướng mới về dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số... tác động ảnh 
hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách tại địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, tập 
trung quyết liệt của các cấp, các ngành trong lãnh đạo điều hành, công tác tài 
chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ 
thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU CHI 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022 

1. Thu ngân sách
Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 đạt: 10.462 tỷ 693 

triệu đồng, bằng 71% dự toán năm và bằng 118% so với cùng kỳ năm trước 
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(trong đó: ngân sách địa phương được hưởng 8.533 tỷ 007 triệu đồng), cụ thể 
như sau:

1.1. Thu nội địa: 9.052 tỷ 724 triệu đồng; đạt 74% so với dự toán năm; 
bằng 119% so với cùng kỳ. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, lợi 
nhuận cổ tức được chia thực hiện được 6.218 tỷ 522 triệu đồng; đạt 69% so với 
dự toán năm; bằng 113% so với cùng kỳ. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.347 tỷ 015 triệu đồng, bằng 54% 
dự toán và bằng 112% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết theo biểu số 01)
* Có 11/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán (trên 50% dự toán 

năm), gồm:
(1) Thu tiền sử dụng đất đạt 2.817,1 tỷ đồng, bằng 88% dự toán năm và 

bằng 134% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá 
nhân nộp tiền sử dụng đất của các dự án (1).

Do đó một số huyện, TP, TX đã hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử 
dụng đất như Nam Sách đạt 167%, Ninh Giang đạt 152%, Chí Linh đạt 145%, 
Bình Giang đạt 123%, Gia Lộc đạt 114%, các huyện còn lại cũng đạt khá so với 
tiến độ dự toán, riêng thành phố Hải Dương chỉ đạt 26%, Cẩm Giàng đạt 29% 
dự toán.

(2) Thu từ xổ số kiến thiết đạt 16,7 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và 
bằng 109% so với cùng kỳ năm trước do số lượng vé phát hành, tiêu thụ tốt khi 
dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

(3) Thu từ khu vực DN Đầu tư nước ngoài đạt 2.075,8 tỷ đồng, bằng 67% 
dự toán năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do 
các DN phát sinh nộp thuế cao hơn cùng kỳ năm trước: Công ty TNHH Ford 
Việt Nam nộp 823 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước do tiêu thụ sản 
lượng cao hơn: sản lượng tiêu thụ 6 tháng năm 2022 của xe sản xuất trong nước 
là 5.555 xe, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Các Nhà thầu Điện lực JAKS 
thanh toán các khoản còn lại của dự án, Công ty điện lực JAKS đã phát điện nên 
phát sinh số nộp 349 tỷ đồng, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021.

(4) Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 
1.764,2 tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm và bằng 138% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó Công ty CP Thép Hòa Phát nộp ngân sách 510 tỷ đồng, bằng 
158% so với cùng kỳ năm trước; Công ty CP năng lượng Hòa Phát nộp 110 tỷ 
đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

(5) Thuế TNCN đạt 657,6 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và bằng 119% 
so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do Thuế TNCN từ chuyển 
nhượng bất động sản, nhận thừa kế và quà tặng là bất động sản tăng cao so với 

(1) Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Thanh tại Nam Sách nộp 16,4 tỷ; các cá nhân nộp 
tiền trúng đấu giá tiền SDĐ như Nguyễn Ngọc Duyên 59,3 tỷ đồng; Nguyễn Nhật Linh 48,4 
tỷ đồng; Vũ Đức Hiến 47,4 tỷ đồng; Đỗ Văn Phiến 39,5 tỷ đồng...
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cùng kỳ năm trước (6 tháng năm 2022 nộp 161 tỷ đồng, bằng 150% so với cùng 
kỳ năm trước)

(6) Thuế bảo vệ môi trường đạt 538,1 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và 
bằng 109% so với cùng kỳ năm trước. 

(7) Thu lệ phí trước bạ đạt 328,9 tỷ đồng, bằng 75% so với dự toán năm 
và bằng 118% so với cùng kỳ năm trước do số lượng xe ô tô tiêu thụ cao khi 
được giảm 50% lệ phí trước bạ.

(8) Thu từ phí, lệ phí đạt 87,6 tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm và bằng 
119% so với cùng kỳ năm trước.

(9) Thu khác ngân sách đạt 237,8 tỷ đồng, bằng 88% dự toán năm và bằng 
108% so với cùng kỳ năm trước do thu từ thu hồi khoản chi năm trước bằng 2,5 
lần cùng kỳ năm trước, thu tiền bảo vệ đất trồng lúa bằng 180% so với cùng kỳ 
năm trước..

(10) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 31,7 tỷ đồng, bằng 
106% dự toán năm và bằng 86% so với cùng kỳ năm trước do một số đơn vị 
mới được cấp giấy phép khai thác.

(11) Thu từ tiền thuê đất đạt 176,8 tỷ đồng, bằng 71% dự toán năm và 
bằng 167% so với cùng kỳ năm trước do các đơn vị nộp tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê.

* Có 05/16 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán gồm: 
(1) Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 11,8 tỷ đồng, bằng 39% dự 

toán năm và bằng 78% so với cùng kỳ năm trước do chưa đến thời hạn nộp theo 
quy định của Luật Quản lý thuế.

(2) Thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 250,5 tỷ đồng, bằng 39% dự 
toán năm và bằng 72% so với cùng kỳ năm trước do các DN trọng điểm sản 
lượng tiêu thụ thấp nên số nộp ngân sách thấp. Trong đó Công ty CP Nhiệt điện 
Phả Lại nộp 35,5 tỷ đồng, bằng 52% so với cùng kỳ năm trước do tổ máy 6 của 
dây chuyền 2 bị hỏng, chưa sửa chữa nên sản lượng phát điện thấp.

(3) Thu từ khu vực DNNN Địa phương đạt 48,8 tỷ đồng, bằng 42% dự 
toán năm và bằng 88% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu các 
DNNN địa phương đã hoàn thành cổ phần hóa, chuyển sang DN ngoài quốc 
doanh nên số nộp của khu vực giảm như: Công ty CP công trình giao thông Hải 
Dương, Công ty CP cầu đường bộ Hải Dương, Công ty CP Môi trường đô thị 
Hải Dương, Công ty CP Lilama 69-1 Phả Lại, Công ty CP gốm Chu Đậu ...

(4) Thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích đạt 7,9 tỷ đồng, bằng 44% 
dự toán năm và bằng 87% so với cùng kỳ năm trước.

(5) Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 0,3 tỷ đồng, bằng 2% dự toán 
năm do chưa đến hạn nộp.

2. Chi ngân sách
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Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022: 7.153 tỷ 839 triệu 
đồng, đạt 46,1% dự toán năm, bằng 106% so với cùng kỳ năm trước (Chi tiết 
theo biểu số 02), trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 2.170 tỷ 082 triệu đồng, đạt 52% dự toán năm, 
bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. Chi đầu tư tăng cao chủ yếu là do chi 
chuyển nguồn số tạm ứng từ năm 2021, số dư dự toán đầu tư XDCB của các cấp 
ngân sách và chi từ số tăng thu tiền đất, tăng thu thường xuyên năm 2021 
chuyển nguồn sang 2022 bổ sung vốn đầu tư công. Tuy nhiên nếu loại trừ các 
khoản chi chuyển nguồn tạm ứng từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thanh 
toán vốn dự toán đầu tư XDCB của các cấp ngân sách năm 2022 là 1.364 tỷ 167 
triệu đồng, đạt 33,2% kế hoạch giao, nguyên nhân do chủ yếu 6 tháng đầu năm 
các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đối chiếu số giải ngân vốn kế 
hoạch năm 2021 và làm thủ tục kéo dài vốn sang năm 2022, mặt khác do tháng 
1, tháng 2 trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán và ảnh hưởng của đại dịch Covid 
bùng phát nên tốc độ triển khai các dự án còn chậm.

2.2. Chi thường xuyên: 3.351 tỷ 847 triệu đồng, đạt 48% dự toán năm, 
bằng 80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 120 tỷ 517 triệu đồng, đạt 48% dự toán 
năm, bằng 37% so với cùng kỳ năm trước (kinh phí miễn giảm thủy lợi phí 
153,3 tỷ đồng đảm bảo từ nguồn TWBS để cân đối)

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 1.885 tỷ 793 triệu đồng, đạt 46% dự 
toán năm, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi sự nghiệp y tế: 207 tỷ 085 triệu đồng, đạt 48% dự toán năm, bằng 
49% so với cùng kỳ năm trước (kinh phí chi phòng, chống dịch Covid-19; chi hỗ 
trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, đối 
tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh sinh viên 
là 194 tỷ đồng đảm bảo từ nguồn TWBS để cân đối).

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 9 tỷ 738 triệu đồng, đạt 24% dự toán 
năm, bằng 71% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân đạt thấp do kinh phí cấp 
theo hợp đồng với chủ nhiệm đề tài và theo tiến độ thực hiện đề tài khoa học 
công nghệ.

- Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao: 53 tỷ 774 triệu đồng, đạt 51% 
dự toán năm, bằng 128% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do dịch bệnh 
Covid-19 đã được kiểm soát nên các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao liên tục 
được tổ chức như chi cho công tác tổ chức thi đấu môn bóng bàn Seagame-31, 
chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động văn hóa thể thao 
chào mừng thành công Seagame-31…

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 91 tỷ 359 triệu đồng, đạt 69% dự toán 
năm, bằng 27% so với cùng kỳ năm trước, do bổ sung 18,1 tỷ đồng từ nguồn 
tăng thu năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 để thăm và tặng quà các gia 
đình chính sách nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (ngoài ra kinh phí 
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quà lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ cho các đối tượng chính sách là 80 tỷ đồng 
được bố trí từ dự toán đảm bảo từ nguồn TWBS để cân đối)

- Chi quản lý hành chính: 784 tỷ 010 triệu đồng, đạt 52% dự toán năm, 
bằng 89% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi quốc phòng: 25 tỷ 274 triệu đồng, đạt 66% dự toán năm, bằng 22% 
so với cùng kỳ năm trước (do một số nhiệm vụ được bố trí đảm bảo từ nguồn 
TWBS để cân đối).

- Chi an ninh và trật tự ATXH: 16 tỷ 553 triệu đồng, đạt 46% dự toán 
năm, bằng 52% so với cùng kỳ năm trước (do một số nhiệm vụ được bố trí đảm 
bảo từ nguồn TWBS để cân đối).

2.3. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu TW bổ sung cho ngân 
sách địa phương: 1.594 tỷ 252 triệu đồng, đạt 40% so với dự toán năm, chủ yếu 
là thanh toán vốn cho các dự án đầu tư ngân sách Trung ương hỗ trợ, chi các 
nhiệm vụ chi thường xuyên để đảm bảo cân đối, các chương trình mục tiêu TW 
bổ sung vốn sự nghiệp từ đầu năm.

2.4. Chi tạm ứng: ước thực hiện 35 tỷ 795 triệu đồng chủ yếu là các 
khoản chi tạm ứng các năm trước chuyển nguồn sang năm 2021 (2).

Nhìn chung, do tác động ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 nên 
sản suất kinh doanh tuy có hồi phục nhưng còn khó khăn nên thu ngân sách 
những tháng đầu năm có tăng so với dự toán và cùng kỳ năm trước nhưng chủ 
yếu tăng thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài 
quốc doanh còn các khoản thu khác cơ bản đạt dự toán và vẫn còn 05 khoản thu 
chưa đạt dự toán. Về chi ngân sách cơ bản đáp ứng được những nhu cầu chi đầu 
tư phát triển, chi thường xuyên, các chế độ an sinh xã hội, đáp ứng đầy đủ kịp 
thời nguồn kinh phí cấp bách cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
kinh phí triển khai các Đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán.

3. Báo cáo việc phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp 
tỉnh năm 2021

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 713-
TB/TU ngày 18/5/2022 về phương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 
cấp tỉnh năm 2021; ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn 
số 86/CV-HĐND ngày 23/5/2021 về phương án phân bổ tăng thu, tiết kiệm chi 
ngân sách cấp tỉnh năm 2021; ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ tu 
bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê 
Thanh Nghị tại xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc.

(2) Tạm ứng vốn lưu động 5,8 tỷ đồng cho Công ty kết cấu hạ tầng và đầu tư phát 
triển, tạm ứng kinh phí trả nợ nguồn vốn vay và lãi phải trả đến hạn của Dự án năng 
lượng nông thôn 2 ( ReII) 8,5 tỷ đồng; tạm ứng ngân sách tỉnh để trả nợ vốn vay ODA 
Tây Ban Nhà Dự án nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương 
21,2 tỷ đồng...
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UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư bổ sung vốn đầu tư công cấp 
tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch Đầu tư công cấp tỉnh năm 2022, đồng thời 
rà soát, cân đối, sắp xếp bổ sung và xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các 
công trình dự án đầu tư công ngân sách cấp tỉnh theo yêu cầu chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND với tổng số tiền là 907,490 tỷ đồng (chi tiết có 
Tờ trình riêng trình HĐND tỉnh).

Phương án phân bổ chi tiết các khoản tăng thu thường xuyên, tiết kiệm 
chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 còn lại với tổng số tiền 1.019,696 tỷ đồng, 
UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9.

 (Chi tiết phân bổ theo Phụ lục kèm theo)
4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
4.1. Tổng số dự phòng ngân sách dự toán giao đầu năm: 280,306 tỷ 

đồng (Trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 112,32 tỷ đồng; Ngân sách cấp huyện: 
143,413 tỷ đồng; Ngân sách cấp xã: 24,573 tỷ đồng).

4.2. Tổng số dự phòng ngân sách dự kiến sử dụng đến hết ngày 
30/6/2022: 44,157 tỷ đồng đạt 16% dự toán, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh:  0,594 tỷ đồng đạt 5% dự toán
- Ngân sách cấp huyện: 34,741 tỷ đồng đạt 24% dự toán 
- Ngân sách cấp xã: 8,822 tỷ đồng đạt 36% dự toán.
4.3. Tổng số dự phòng chưa chi: 236,147 tỷ đồng:
- Ngân sách cấp tỉnh: 111,726 tỷ đồng. 
- Ngân sách cấp huyện: 108,671 tỷ đồng. 
- Ngân sách cấp xã: 15,75 tỷ đồng.
5. Thuận lợi và tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự toán 

ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
5.1. Những thuận lợi cơ bản
- Sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

sự chủ động của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc 
triển khai, thực hiện dự toán thu chi ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, 
chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính tích cực tự chịu trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách, các quy trình quản lý 
ngân sách đã ổn định và đi vào nề nếp, tạo điệu kiện thuận lợi cho các cơ quan, 
đơn vị thực hiện dự toán được giao.

- 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt những kết quả 
khá tích cực, thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động XSKT đạt 
88% dự toán (3) đảm bảo đầy đủ nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản. Nếu 

(3) Trong đó thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh đạt 129% dự toán, thu điều tiết ngân sách 
cấp huyện đạt 68% dự toán (có 5/12 huyện, thành phố hoàn thành và vượt trên dự toán), thu 
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loại trừ thu từ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu thường xuyên 6 tháng 
đầu năm đạt 69% dự toán (4).

- Năm 2022 là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN mới 2022-2025, việc 
phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp 
ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 đã góp phần đảm bảo vai trò chủ 
đạo của ngân sách cấp tỉnh (5) trong việc điều hòa, phân bổ các nguồn lực cho 
nhiệm vụ chi NS cấp tỉnh và các địa phương; đồng thời tăng số thu điều tiết về 
NS cấp huyện (6), NS cấp xã (7) giúp tạo điều kiện cho các huyện, thành phố, thị 
xã chủ động, khai thác tiềm năng trong việc huy động nguồn thu ngân sách phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc không áp dụng cơ chế đặc thù đảm 
bảo sự công bằng trong thực hiện cơ chế đầu tư và cùng phát triển giữa các địa 
bàn trong toàn tỉnh; đồng thời tạo ra cơ chế khuyến khích các cấp chính quyền 
địa phương quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển tạo môi trường cho sản xuất 
kinh doanh để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Với nguồn thu đạt kết quả tích cực và việc thực hiện  phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách mới cùng 
với việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022 và giai đoạn 
2023-2025 đã đảm bảo các nguồn chi theo dự toán, đồng thời thực hiện được các 
chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành, đáp ứng cơ bản 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các cấp chính quyền địa phương; đồng thời 
tạo điều kiện cho các cấp ngân sách chủ động xây dựng và quyết định ngân sách 
của mình, khuyến khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính 
ngân sách, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng ngân sách hiệu quả, góp 
phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 
tại địa phương.

5.2. Một số khó khăn trong công tác điều hành ngân sách
- Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, việc thực thi chính sách phòng, 

chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc và xung đột vũ trang giữa 
Nga và Ukraine đã và đang khiến cho việc cung ứng các mặt hàng nhiên liệu, 

điều tiết ngân sách cấp xã đạt 143% dự toán (có 10/12 huyện, thành phố hoàn thành và vượt 
trên dự toán)

(4) Trong đó, thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh đạt 67% dự toán, thu điều tiết ngân sách 
cấp huyện đạt 82% dự toán (có 3/12 huyện, thành phố hoàn thành và vượt trên dự toán), thu 
điều tiết ngân sách cấp xã đạt 92% dự toán (có 5/12 huyện, thành phố hoàn thành và vượt trên 
dự toán)

(5) Thu điều tiết tiền sử dụng đất và thu XSKT 6 tháng đầu năm 2022 đạt 129% dự 
toán, dự kiến cả năm đạt 176% dự toán; thu điều tiết thường xuyên còn lại 6 tháng đầu năm 
đạt 67% dự toán, dự kiến cả năm đạt 116% dự toán.

(6) Thu điều tiết tiền sử dụng đất và thu XSKT 6 tháng đầu năm 2022 đạt 68% dự toán, 
dự kiến cả năm đạt 122% dự toán; thu điều tiết thường xuyên  6 tháng đầu năm đạt 82% dự 
toán, dự kiến cả năm đạt 131% dự toán.

(7) Thu điều tiết tiền sử dụng đất và thu XSKT 6 tháng đầu năm 2022 đạt 143% dự 
toán, dự kiến cả năm đạt 199% dự toán; thu điều tiết thường xuyên còn lại 6 tháng đầu năm 
đạt 92% dự toán, dự kiến cả năm đạt 118% dự toán.
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lương thực và một số nguyên liệu đầu vào khó khăn, giá cả tăng cao, làm tăng 
chi phí sản xuất - kinh doanh. Kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, 
giảm thuế, phí, lệ phí… để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách 
trong các tháng tiếp theo. Trong đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 
15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo 
Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thuế GTGT từ 10% 
xuống 8% trong năm 2022 (Theo số liệu Cục thế tỉnh, kết quả đến hết ngày 
20/4/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 1.723 doanh nghiệp tính thuế GTGT theo 
phương pháp khấu trừ được giảm 211 tỷ đồng thuế GTGT).

- Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ). Trong đó quy định: 
“Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công thuộc phạm vi quản lý”.

 Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ ban hành Thông 
tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên Bộ Tài 
chính chưa ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự 
nghiệp công, trong khi đó các nội dung quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP 
vẫn còn rất nhiều vướng mắc cần được thống nhất hướng dẫn để địa phương 
triển khai thực hiện cho đúng quy định. Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính có Công 
văn số 5412/BTC-HCSN báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các đơn vị sự 
nghiệp công chưa được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy 
định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài 
chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đến hết năm 2022, tuy nhiên 
Chính phủ chưa có văn bản chỉ đạo.

 Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách tại địa phương còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn do một số bộ, ngành 
trung ương chưa ban hành và chưa có hướng dẫn địa phương xây dựng định 
mức KTKT, năng lực xây dựng và thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách của các sở, ngành còn nhiều hạn chế.

- Một số sở, ngành, địa phương được giao triển khai thực hiện các 
Chương trình, dự án, công trình nhưng chậm triển khai vì vậy đến nay một số 
Chương trình, dự án, công trình vẫn chưa giải ngân được nguồn vốn theo kế 
hoạch

B. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 
NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022

I. Dự kiến thu chi ngân sách năm 2022
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1. Về thu ngân sách: Dự kiến tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 
là: 17.652 tỷ 229 triệu đồng đạt 119% so với dự toán (Ngân sách địa phương 
được hưởng: 14.273 tỷ đồng), trong đó: 

1.1. Thu nội địa: Ước đạt 15.022 tỷ 229 triệu đồng; bằng 122% dự toán 
năm.

- Thu thường xuyên : Ước đạt 10.490 tỷ đồng, đạt 115% dự toán năm.
- Thu tiền sử dụng đất, thu XSKT: Ước đạt 4.532 tỷ đồng, đạt 140% dự 

toán năm. 
1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 100% 

dự toán năm.
1.3. Thu huy động, đóng góp và thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất: Ước 

đạt 130 tỷ đồng.
Trên cơ sở số liệu ước thu nội địa năm 2022, tính toán trên góc độ cân đối 

ngân sách sau khi loại trừ các khoản thu không nằm trong cân đối (thu phí bảo 
vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải, khí thải; thu tiền bảo vệ đất trồng lúa; thu hồi khoản chi năm trước; 
thu huy động đóng góp; thu đền bù …) tổng tăng thu là 2.747 tỷ đồng, trong dó:

- Tăng thu tiền sử dụng đất và thu XSKT ước đạt 1.304 tỷ đồng, trong đó: 
ngân sách cấp tỉnh tăng: 355 tỷ đồng ( tăng 76% so dự toán), ngân sách cấp huyện 
tăng thu: 513 tỷ đồng (tăng 22% so dự toán), ngân sách cấp xã tăng thu: 434 tỷ 
đồng (tăng 99% so dự toán).  

- Tăng thu thường xuyên ngân sách địa phương 1.443 tỷ đồng (Tăng 18% dự 
toán), trong đó:

+ Tăng thu ngân sách cấp tỉnh: 1.061 tỷ đồng (tăng 16% dự toán), chủ yếu 
do tăng ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc 
doanh và thu khác ngân sách.

+ Tăng thu ngân sách cấp huyện: 360 tỷ đồng (tăng 31% dự toán), tập trung 
chủ yếu thu ở khu vực ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá 
nhân. 

+ Tăng thu ngân sách cấp xã: 20 tỷ đồng (tăng 18% dự toán), tập trung chủ 
yếu ở thu lệ phí trước bạ và thu khác ngân sách.

2. Về chi ngân sách
- Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương: 18.562 tỷ 159 triệu đồng, gồm:
+ Chi cân đối ngân sách: ước đạt 14.482 tỷ 880 triệu đồng bằng 126% so 

với dự toán, chủ yếu tăng chi là do số tăng thu thường xuyên (1.443 tỷ đồng) và 
tăng thu tiền sử dụng đất, thu XSKT (1.304 tỷ đồng) năm 2022.

+ Chi nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW: ước đạt 4.079 tỷ 279 triệu 
đồng, bằng 101% so với dự toán, chủ yếu tăng chi do số bổ sung trong năm của 
Bộ Tài chính cho các nhiệm vụ phát sinh khác...
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 - Bội chi ngân sách: ước đạt 209,2 tỷ đồng, bằng 100% dự toán.
II. Các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ triển khai dự toán NSNN gắn với mục 

tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo 
tính ổn định, bền vững, chủ động của ngân sách địa phương năm 2022; đòi hỏi 
có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các Sở, ban, ngành, các huyện và các đơn vị 
cơ sở, các doanh nghiệp..., trong đó tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp 
điều hành thu, chi ngân sách theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022, đồng thời tập trung tổ chức 
thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Các giải pháp về tổ chức điều hành thu ngân sách: 
- Cục thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ 

thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, thường xuyên dự báo những tác 
động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn như các chính sách giảm 
thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với một số hàng hóa, dịch vụ; giảm 30% tiền 
thuê đất, thuê mặt nước của doanh nghiệp, cá nhân ảnh hưởng của dịch covid-
19; chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu... chủ động có các 
giải pháp nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu cho NSNN, phấn đấu tăng thu nội 
địa vượt trên 10% so với dự toán được HĐND, UBND tỉnh giao năm 2022.

- Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế nhằm thu 
hồi dứt điểm nợ thuế năm 2021 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh. Quyết 
liệt thực hiện các giải pháp thu nợ theo Quy trình quản lý thu nợ và Quy trình 
cưỡng chế nợ thuế. Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tiếp tục thực hiện các 
giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, 
tài nguyên khoáng sản, xăng dầu, dược phẩm...

- UBND các cấp, Sở Tài nguyên Môi trường và các Sở ngành liên quan 
nhanh chóng triển khai các dự án có liên quan đến đấu giá thu tiền sử dụng đất, 
đấu thầu dự án có sử dụng đất và tập trung xử lý các dự án còn tồn đọng chưa 
tính tiền sử dụng đất để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. 

- Rà soát, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công (đất 
đai, tài nguyên, tài sản khu vực sự nghiệp công, tài sản là các loại kết cấu hạ 
tầng giao thông) nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trong đó: Đẩy nhanh 
tiến độ phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án sắp xếp xử lý tài sản công là 
nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy 
định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn 
nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ 
cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; Kiên quyết 
thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định 
mức; tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng 
phí thất thoát tài sản công; Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý sử dụng tài sản công 
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vào mục đích liên doanh, liên kết gắn với việc đảm bảo trách nhiệm giải trình, 
công khai, minh bạch, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật.

2. Các giải pháp về tổ chức điều hành chi ngân sách: 
- Thực hiện phương châm điều hành ngân sách chủ động, sáng tạo, tiết 

kiệm và hiệu quả, thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá. Triển khai dự toán 
ngân sách Nhà nước gắn với mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội vừa 
quyết liệt phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tính ổn định, bền vững, chủ động 
của ngân sách địa phương; 

- Các cấp, các ngành, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc Luật Thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử 
dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN; xây dựng và 
triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của đơn vị mình nhằm 
phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN; 
tập trung tháo gỡ các vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất 
là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đấu thầu... Sở Kế hoạch và Đầu tư theo 
dõi sát tiến độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư, đến hết ngày 30/9/2022 
tiến hành rà soát các dự án, chủ động đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch 
đầu tư công vốn NSNN từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có 
tiến độ giải ngân tốt hơn nhằm sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Các Sở, ngành, đơn vị dự toán, các các địa phương trong tỉnh điều hành, 
quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ 
quy định; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường 
kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, 
không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản. Nghiêm cấm 
thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp 
luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai 
chế độ quy định. Đến hết quý 3/2022, các đơn vị dự toán ngân sách chủ động rà 
soát các nhiệm vụ chi báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự toán hoặc nộp 
trả các cấp ngân sách các cấp đối với những nhiệm vụ chi không thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện, công 
khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm về tài chính 
theo quy định đối với các sai phạm về quản lý ngân sách và tài sản của nhà nước 
đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

- Các Sở, ban, ngành đã được giao chủ trì các Đề án, Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII cần tích cực, khẩn 
trương triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch trong năm 2022.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực 
hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để 
tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

 - Các sở ngành, địa phương chủ động rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước; tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành, 
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sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở 
ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; đẩy mạnh tiến độ 
thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp 
từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục bám sát các văn bản, 
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để kịp thời triển khai, trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công thuộc 
phạm vi quản lý.

- Tiếp tục triệt để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chủ động 
nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên 
địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022. UBND cấp huyện, cấp xã chủ 
động sử dụng nguồn lực tại chỗ chi trả kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 
– 2025 và các chính sách an sinh xã hội phát sinh do Trung ương ban hành, có 
hiệu lực thi hành sau thời điểm 01/9/2021 theo thứ tự ưu tiên như sau: sử dụng 
tối thiểu 50% dự phòng ngân sách năm 2022 (bao gồm cả kinh phí dự phòng 
ngân sách cấp huyện và cấp xã theo dự toán được HĐND, UBND tỉnh giao năm 
2022), nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021 chuyển sang năm 2022 (sau khi 
đã giành 70% nguồn cải cách tiền lương theo quy định) và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác.Trường hợp ngân sách cấp huyện, cấp xã không đủ nguồn lực để 
thực hiện, UBND cấp huyện tổng hợp số thực chi của địa phương (có xác nhận 
của KBNN), báo cáo Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

- UBND cấp huyện chủ động sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 
năm 2021 của cấp huyện, trước mắt đề nghị ưu tiên thực hiện hỗ trợ các hộ gia 
đình có công thực sự khó khăn về nhà ở. Đồng thời chủ động sử dụng nguồn 
ngân sách cấp huyện, xã và các nguồn lực hợp pháp khác; vận động các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn quan tâm hỗ trợ để đảm bảo 
những người có công còn khó khăn đều có nhà ở trước 27/7/2022.

- Dự báo thu ngân sách nhà nước năm 2022 tiếp tục còn khó khăn, các 
cấp, các ngành, các đơn vị bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, xây dựng phương án 
chi đảm bảo dự toán năm 2022 hợp lý, chủ động linh hoạt sử lý trong trường 
hợp thu ngân sách cấp mình, đơn vị mình dự kiến giảm so với dự toán được cấp 
có thẩm quyền giao.

PHẦN THỨ HAI

Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương 
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký 
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quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị 
xã, thành phố kể từ ngày 01/6/2022.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp nhiệm vụ chi 
hiện hành tại địa phương, kể từ ngày 01/6/2022 nhiệm vụ chi ngân sách cho Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố sẽ chuyển về Sở 
Tài nguyên và môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương).

Để đảm bảo cho Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường có đủ nguồn kinh phí hoạt động sau khi hợp nhất Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố từ ngày 01/6/2022, Sở 
Tài chính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự 
toán ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 ngân sách cấp tỉnh, 
ngân sách cấp huyện

Nguyên tắc điều chỉnh dự toán: Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp 
môi trường ngân sách cấp huyện theo số kinh phí còn lại tại dự toán ngân sách 
cấp huyện từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đã bố trí cho Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố; Điều chỉnh tăng tương 
ứng dự toán chi sự nghiệp môi trường ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (Văn phòng 
đăng ký đất đai tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trên cơ sở số liệu báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố và sau khi rà 
soát, xác định số kinh phí NSNN đã bố trí dự toán cho Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, số kinh phí đã phát 
sinh chi từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/5/2022 và số kinh phí còn lại tại dự 
toán ngân sách cấp huyện từ 01/6/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

Đề nghị điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022 cụ thể như sau:
1. Tăng chi sự nghiệp tài nguyên môi trường, kiến thiết thị chính, quy 

hoạch, kinh tế khác ngân sách cấp tỉnh (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 
Hải Dương - Sở Tài nguyên và Môi trường): 1.443 triệu đồng. Số chi sự 
nghiệp môi trường sau điều chỉnh là: 30.552 triệu đồng.

2. Giảm chi sự nghiệp tài nguyên môi trường, kiến thiết thị chính, quy 
hoạch, kinh tế khác ngân sách cấp huyện (Văn phòng đăng ký đất đai): 
1.443 triệu đồng. Số chi sự nghiệp môi trường sau điều chỉnh là: 340.568 triệu 
đồng.

(Chi tiết các huyện, thành phố theo Phụ lục và Biểu kèm theo)
II.  Điều chỉnh dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện 

năm 2022 
Theo quy định tại Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ 
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 thì kể từ ngày 01/6/2022 các khoản 
thu phí, lệ phí đăng ký đất đai (trừ lệ phí trước bạ) do Văn phòng đăng ký đất đai 
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tỉnh Hải Dương thực hiện sẽ nộp 100% về ngân sách tỉnh, đồng thời kể từ ngày 
01/6/2022 các huyện, thành phố, thị xã sẽ không còn khoản thu này. Vì vậy cần 
thiết điều chỉnh lại dự toán giao thu ngân sách  năm 2022 giữa cấp huyện và cấp 
tỉnh đối với khoản thu phí, lệ phí cho phù hợp.

Nguyên tắc điều chỉnh: Để đảm bảo cân đối với việc điều chỉnh giảm dự 
toán chi nêu trên, đề nghị điều chỉnh giảm dự toán thu phí, lệ phí năm 2022 đã 
giao cho ngân sách cấp huyện bằng số kinh phí đã điều chỉnh giảm dự toán chi 
ngân sách cấp huyện năm 2022. Đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán thu phí, lệ 
phí năm 2022 đã giao cho ngân sách cấp tỉnh bằng số giảm dự toán thu phí, lệ 
phí năm 2022 đã giao cho ngân sách cấp huyện năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Tăng dự toán thu phí, lệ phí ngân sách cấp tỉnh: 1.443 triệu đồng. 
Số thu phí, lệ phí cấp tỉnh sau điều chỉnh là: 23.164 triệu đồng.

2. Giảm dự toán thu phí, lệ phí ngân sách cấp huyện: 1.443 triệu đồng. 
Số thu phí, lệ phí cấp huyện sau điều chỉnh là: 13.476 triệu đồng. 

 (Chi tiết các huyện, thành phố theo Phụ lục và Biểu kèm theo)
Căn cứ số liệu điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi năm 2022 nêu trên, Sở 

Tài chính thực hiện hạch toán điều chỉnh bổ sung tăng thu, chi ngân sách nhà 
nước đối với cấp tỉnh, phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố  
tham mưu UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện điều chỉnh giảm dự toán 
thu, chi năm 2022 đối với cấp huyện theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 
tháng đầu năm và các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân 
sách 6 tháng cuối năm 2022; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân 
tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và 
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 9
 HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (30b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

    Triệu Thế Hùng
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