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Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi 

ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

Căn cứ quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai.  

Sở Tài chính công khai kết quả thực hiện Quý II/2022 như sau: 

1. Thực hiện thu ngân sách quý II/2022 

1.1 Về thu ngân sách: Thực hiện quý II/2022: 35.433 tỷ đồng, đạt 64% so 

với dự toán, đạt 91% so với cùng kỳ. Trong đó: 

a. Thu nội địa: 23.013 tỷ đồng, đạt 59% so với dự toán, đạt 81% so với cùng kỳ.  

b. Thu xuất nhập khẩu: 12.420 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán và tăng 

22% so cùng kỳ.  

1.2. Đánh giá tình hình thu ngân sách quý II/2022: 

a. Thuận lợi:  

 - Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự 

phối hợp chặt chẽ, của các ban ngành đoàn thể, đến UBND các xã, phường và thị 

trấn đã giúp cho việc xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc triển 

khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách trên địa bàn một cách hiệu quả. 

- Công tác tổ chức rà soát, khai thác các nguồn thu được các ngành, các cấp 

triển khai và thực hiện tốt ngay từ đầu năm. Đồng thời, việc chủ động rà soát và 

tăng cường đôn đốc thu các khoản nợ, thuế gia hạn năm 2021 cũng được thực hiện, 

qua đó góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. 

- Trong những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh phát sinh lớn các số thu từ 

chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhương vốn như: Công Ty TNHH Thành 

Phố Aqua Dona phát sinh nộp 205 tỷ đồng; Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động 
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Sản Gem Sky phát sinh nộp 142 tỷ đồng; Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Grand Wonder phát sinh nộp 131 tỷ đồng,.... qua đó cũng góp phần làm tăng 

nguồn thu cho ngân sách. Ngoài ra, việc khai thác tốt các nguồn thu tiền sử dụng 

đất cũng làm tăng nguồn thu ngân sách như Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Việt Tín 

phát sinh nộp 503 tỷ đồng; Công Ty Cổ Phần Long Thành Riverside phát sinh nộp 

293 tỷ đồng; Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nhà Đồng Nai phát sinh nộp 200 tỷ 

đồng;… 

- Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được triển khai tốt ngay từ đầu năm 2022 

cũng góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách. Cụ thể số truy thu và phạt qua thanh 

tra, kiểm tra 4 tháng đầu năm 2022 là 167 tỷ đồng; Số đã nộp NSNN là 129 tỷ 

đồng, đạt 78%. 

- Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2021 như: thuế xuất 

khẩu tăng 34,3% so với cùng kỳ, thuế nhập khẩu tăng 51,1% so với cùng kỳ, thuế 

GTGT tăng 26,1% so với cùng kỳ. Nên phát sinh số thu nộp ngân sách cũng tăng. 

Cụ thể, đối với một số mặt hàng sắt thép, hóa chất, chất dẻo,… có thuế GTGT từ 

kim ngạch nhập khẩu thuế từ nước ngoài tăng 652 tỷ đồng; một số mặt hàng 

nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, vải, sản phẩm từ giấy từ nhập khẩu tại chỗ có 

thuế GTGT tăng 334 tỷ đồng, thuế nhập khẩu tăng 359 tỷ đồng,… 

 b. Khó khăn: 

 - Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, nền kinh 

tế dần chuyển sang trạng thái bình thường. Tuy nhiên tình hình sản xuất kinh 

doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đã tác động đến kết quả thu ngân sách của tỉnh. 

Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 45%, doanh nghiệp nhà nước 

địa phương đạt 48%. 

- Các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối 

cảnh nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua như: 

Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Đồng Nai 

giảm 20% mức thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng đến ngày 

30/6/2022; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định 

các chính sách miễn giảm thuế nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cụ thể 

về giảm thuế giá trị gia tăng và quy định chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đã tác động làm ảnh hưởng đến khả năng huy 

động nguồn thu vào ngân sách. 

- Giảm thuế GTGT 2% (từ 10% còn 8%) của một số hàng hóa từ ngày 

01/02/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ cũng đã làm giảm số thu ngân sách. 
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- Về lĩnh vực Hải quan do địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 

70% doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, hàng nhập khẩu chủ 

yếu là miễn thuế (hàng nhập sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất). Nguồn thu 

chủ yếu từ các dự án đầu tư mới, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, các hoạt động 

sản xuất ổn định của các doanh nghiệp sản xuất nên số thu không có đột biến. 

- Mức giảm thuế suất theo lộ trình cắt giảm thuế quan khi tham gia ký kết các 

hiệp định cam kết quốc tế WTO, CEPT/AFTA,…làm giảm số thu năm 2022. 

- Việc áp dụng Đề án thu phí hạ tầng cảng biển tại thành phố HCM từ ngày 

01/04/2022 cũng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp về các khoản phí tăng 

thêm trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan 

tại Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, qua đó cũng tác động làm giảm số thu ngân sách. 

 2. Chi cân đối ngân sách địa phương: 

2.1. Về chi ngân sách địa phương: Thực hiện quý II/2022: 8.417 tỷ đồng, 

đạt 36% so với dự toán và đạt 79% so với cùng kỳ. Trong đó: 

a. Chi đầu tư phát triển: 2.419 tỷ đồng, đạt 28% so với dự toán và tăng 27% 

so với cùng kỳ. 

b. Chi thường xuyên: 5.909 tỷ đồng, đạt 44% so với dự toán và tăng 10% so 

với cùng kỳ. 

2.2.  Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển: 

 - Thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư, đôn đốc các chủ 

đầu tư triển khai thực hiện giải ngân đúng tiến độ, phù hợp với vốn kế hoạch được 

giao không để xảy ra nợ đọng. Công tác triển khai thực hiện dự án luôn kịp thời và 

đảm bảo kế hoạch vốn đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực 

hiện dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. 

- Công tác kiểm tra, giám sát thanh toán và quyết toán vốn đầu tư, luôn đảm 

bảo việc sử dụng vốn ngân sách có hiệu quả. 

- Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện trích quỹ từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất tỉnh được điều tiết để bổ sung vốn điều lệ vẫn còn vướng mắc, chưa thể triển 

khai thực hiện, nguyên nhân ngày 19/5/2022 Bộ Tài chính có Văn bản số 

4507/BTC-QLCS về hoạt động của quỹ phát triển đất. Trong đó quy định “không 

sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để 

trích lập quỹ…”. Do đó dẫn đến nội dung này có tỷ lệ đạt thấp so với dự toán. Bên 

cạnh đó, do đầu năm cấp tỉnh phát sinh kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 

(dự toán đấu giá 100 tỷ) chưa có phát sinh số thu, nên chưa có kế hoạch để thực 

hiện phân bổ từ nguồn thu này. Nên cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của 

tỉnh. 
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- Ngoài ra, các tháng đầu năm 2022, công trình tiếp tục triển khai thi công có 

khối lượng thi công hoàn thành theo chế độ thu hồi tạm ứng hợp đồng thuộc kế 

hoạch của năm 2021; một số dự án được khởi công cuối năm 2021, các tháng đầu 

năm chủ yếu thi công phần thô nên khối lượng hoàn thành có giá trị thanh toán 

thấp. Do đó, kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỷ lệ giải ngân còn rất thấp. 

- Một số dự án được bố trí vốn khá lớn để khởi công mới năm 2022 hiện chưa 

giải ngân do đang trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và đang tổ chức lựa 

chọn nhà thầu. Do đó, cũng đã ảnh hưởng và giảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. 

 2.3. Đánh giá tình hình chi thường xuyên: 

 Chi thường xuyên trong những tháng đầu năm 2022 về cơ bản đã đáp ứng đủ 

và kịp thời kinh phí cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí thực 

hiện chi lương, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ Tết Nguyên 

đán năm 2022 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí 

trong việc sử dụng kinh phí ngân sách, chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức 

mà tỉnh đã ban hành. 

Bên cạnh đó, một số sự nghiệp chi đạt thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao 

đầu năm như: 

Sự nghiệp khoa học công nghệ ước 6 tháng đạt 21% nguyên nhân là do trong 

những tháng đầu năm chủ yếu là công tác chuẩn bị triển khai cho các thủ tục hành 

chính để thực hiện các nhiệm vụ nên việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch 

HĐND tỉnh giao. 

Sự nghiệp môi trường ước đạt 27% so với dự toán, nguyên nhân là do việc 

thực hiện các bước thủ tục tổ chức đấu thầu thu gom, vận chuyển rác chỉ được thực 

hiện sau khi có kết quả đấu thầu xử lý rác, cụ thể như: biết được địa điểm xử lý rác 

để có cơ sở tính toán chi phí vận chuyển,…nên dẫn đến việc lựa chọn đơn vị thực 

hiện công tác thu gom và vận chuyển rác luôn bị chậm trễ và kéo dài. Bên cạnh đó, 

việc chậm trễ trong công tác đấu thầu cũng dẫn đến việc thanh, quyết toán cho các 

đơn vị cũng chậm trễ từ đó cũng ảnh hưởng đến kết quả giải ngân kinh phí và các 

đơn vị cũng đang trong quá trình xây dựng đề cương, thiết kế kỹ thuật để trình tỉnh 

phê duyệt, dự kiến nội dung sẽ hoàn thành và giải ngân trong quý 3 và quý 4. 

Sự nghiệp kinh tế 24%, nguyên nhân là do công tác giải quyết thủ tục hành 

chính công về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho hộ 

gia đình và tổ chức nộp tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông giảm so với khối 

lượng dự kiến; Ngoài ra, một số nhiệm vụ phải thực hiện công tác đấu thầu nên 

việc lập hồ sơ đấu thầu mất nhiều thời gian, phải thực hiện theo hình thức đấu thầu 
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qua mạng nên việc thực hiện còn nhiều lung túng và một số nội dung chi cũng 

đang trong quá trình xây dựng kế hoạch, dự kiến sẽ giải ngân trong quý 3 và quý 4. 

Ngoài ra, trong việc thực hiện dự toán chi thường xuyên thì dự toán chi cho 

các đơn vị cũng phải chủ động thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngày từ 

đầu năm để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định; Dự phòng một số sự 

nghiệp để bổ sung cho các huyện, thành phố và các đơn vị để thực hiện một số 

nhiệm vụ chi như kinh phí thực hiện đề án an ninh quốc phòng, kinh phí thực hiện 

chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội,…; nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện so với kế hoạch;…. 

Nhìn chung chi ngân sách địa phương trong những tháng đầu năm các cấp 

ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản 

lý ngân sách. 

 Trên đây báo cáo công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách quý II/2022 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./. 

 

 
 

Nơi nhận: 

-  UBND tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (công 

khai); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính (công 

khai); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, QLNS. 
Hồng Nhung 

   KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 
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