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CÔNG KHAI  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

09 THÁNG NĂM 2022  

 
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 09 tháng năm 2022 như sau: 

1. Thực hiện thu ngân sách 09 tháng năm 2022 

1.1 Về thu ngân sách: Thực hiện 09 tháng năm 2022: 48.742 tỷ đồng, đạt 

88% so với dự toán, đạt 99% so với cùng kỳ. Trong đó: 

a. Thu nội địa: 30.974 tỷ đồng, đạt 80% so với dự toán, đạt 91% so với cùng kỳ.  

b. Thu xuất nhập khẩu: 17.768 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán và tăng 
17% so cùng kỳ.  

1.2. Đánh giá tình hình thu ngân sách 09 tháng năm 2022: 

a. Thuận lợi:  

 Dưới sự chỉ đạo giám sát sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Ngay từ đầu 
năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành tài chính tích cực thực hiện việc khai thác 
nguồn thu, cụ thể như sau: 

- 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. 
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- Công tác quản lý và khai thác tốt các khoản thu từ thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, 
chuyển nhượng vốn góp phần làm tăng thu cho ngân sách. Cụ thể số thu phát sinh 
của 8 tháng là 2.183 tỷ đồng, (trong đó, phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất 
động sản là 573 tỷ đồng, từ hoạt động chuyển nhượng vốn là 342 tỷ đồng, từ 
chuyển nhượng bất động sản cá nhân là 1.163 tỷ đồng). 

- Công tác tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn các chính sách pháp luật về thuế 
cũng được thực hiện triển khai mạnh mẽ và rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 

- Công tác tác thanh tra, kiểm tra cũng được tập trung và triển khai ngay từ 
đầu năm, cụ thể trong 8 tháng đầu năm ngành thuế đã xử lý 1.465 cuộc thanh tra, 
kiểm tra với số tiền thu được là  485 tỷ đồng. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đẩy mạnh thủ tục hải quan 
điện tử nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ từ phía cộng đồng doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó ciệc phối hợp thu ngân sách với các Ngân hàng thương mại, 
với Kho bạc Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình 
làm thủ tục thông quan hàng hóa và các dịch vụ được nhanh chóng. 

- Công tác chống thất thu ngân sách luôn được chú trọng góp phần đẩy mạnh 
việc xử lý và thu hồi nợ thuế, không để phát sinh nợ thuế mới; tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu 
ngân sách. 

 b. Khó khăn: 

 - Thực hiện các chính sách giảm thuế, phí lệ phí, gia hạn nộp thuế trong năm 
2022 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; Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; Nghị định 
số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá 
trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 
trong năm 2022 đã tác động làm giảm số thu huy động vào ngân sách. Cụ thể đến 
tháng 8/2022 đã xử lý giảm thuế giá trị gia tăng cho 10.026 người với số tiền là 
2.389 tỷ đồng, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), 
dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn với số tiền là 120 tỷ đồng... 

- Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, 
nhiên vật liệu tăng cao đã tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp; 
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giá xăng dầu tăng do tác động của chiến tranh giữa Nga và Ukraine nên đã tác 
động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ ở trong nước. Từ đó gây 
khó khăn cho việc dự báo số thu phải thực hiện và huy động vào ngân sách, do 
Chính phủ thường xuyên thực hiện các chính sách tài khóa điều tiết kinh tế theo thị 
trường nhằm ổn định và kiểm soát lạm phát. 

 2. Chi cân đối ngân sách địa phương: 

2.1. Về chi ngân sách địa phương: Thực hiện 09 tháng năm 2022: 15.405 tỷ 

đồng, đạt 68% so với dự toán và tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó: 

a. Chi đầu tư phát triển: 5.168 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán và tăng 47% 

so với cùng kỳ. 

b. Chi thường xuyên: 9.487 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán và tăng 8% 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. 

- 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. 
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- 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: 

 Nhìn chung chi ngân sách địa phương trong những tháng đầu năm đảm bảo 
trong dự toán được giao, 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 và các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt việc tiết 
kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách, chi ngân sách đúng tiêu 
chuẩn, định mức mà tỉnh đã ban hành, các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối 
được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách. 

 Bên cạnh đó, một số sự nghiệp chi 8 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán 
HĐND tỉnh giao như: Sự nghiệp khoa học công nghệ, sự nghiệp phát thanh truyền 
hình, sự nghiệp kinh tế đạt dưới 50% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do 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 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. Đồng thời một số nhiệm vụ chi được HĐND tỉnh bổ sung tại kỳ họp giữa 
năm 2022 nên việc phân bổ còn chậm từ cấp tỉnh tới cấp huyện nên việc giải ngân 
cũng chưa kịp thời theo tiến độ, dự kiến các nội dung tại các sự nghiệp này sẽ giải 
ngân trong quý 4/2022. 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 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 09 tháng năm 
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 

 
 
 
 

    Trương Thị Hương Bình 
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