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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2022 

và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
(Trình tại kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khoá XX)

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 
3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về giao chỉ tiêu kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư 
công năm 2022; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 
huyện về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2022; số 24/NQ-
HĐND ngày 16/12/2021 về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. 
Ngày 29/12/2021 UBND huyện ban hành Quyết định số 4299/QĐ-UBND về giao 
chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và kế 
hoạch đầu tư công năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn, các ngành. 

Tại kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, Uỷ ban nhân dân 
huyện Gia Lộc báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 
2022 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

Phần thứ Nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực 
HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, tập trung 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 huyện và tăng thu cao so với dự toán UBND tỉnh giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự toán NSĐP năm 2022, như sau:
I. THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 
1. Thu ngân sách:
Tổng thu NSNN thực hiện 959.062,0 triệu đồng1, đạt 129,4% so với dự toán 

năm (trong đó ngân sách huyện được hưởng 726.174,0 triệu đồng), trong đó:
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 415.912,7 triệu đồng, đạt 154,9% so với 

dự toán tỉnh giao, 85,6% so với dự toán huyện giao và bằng 95,5% so với quyết toán 
năm 2021 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 206.136,8 triệu đồng).

1 Thực hiện 11 tháng: Thu NSNN: 937,3 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách huyện được hưởng 711,3 tỷ đồng; trong đó 
Thu NSNN trên địa bàn 11 tháng 394.246 triệu đồng (Ngân sách huyện được hưởng 191.366 ,1 triệu đồng.
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- Thu chuyển nguồn: 47.778,1 triệu đồng (thu ngân sách huyện 25.051,2 
triệu đồng, ngân sách xã: 22.726,9 triệu đồng);

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 583,6 triệu đồng (thu ngân sách huyện 
450,6 triệu đồng, ngân sách xã 133,0 triệu đồng);

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 494.535,4 triệu đồng, đạt 104,7% so 
với dự toán và bằng 123,2% so với cùng kỳ năm trước, tăng 22.046,4 triệu đồng2 
so với dự toán tỉnh giao chủ yếu do bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên để 
thực hiện nhiệm vụ phát sinh (ngân sách huyện 387.731,9 triệu đồng, ngân sách 
xã 106.803,5 triệu đồng). 

(chi tiết phụ lục số 01 kèm theo)
* Có 06/07 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán do 

UBND tỉnh giao là 146.967,4 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện được hưởng 
55.827,2 triệu đồng3, bao gồm:

(1) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước thực hiện 45.225,5 triệu 
đồng, đạt 179,5% dự toán tỉnh giao, đạt 132,2% dự toán huyện giao, bằng 
103,3% so với cùng kỳ năm trước (trong đó ngân sách huyện được hưởng 
17.194,4 triệu đồng); tăng thu NSNN 20.025,5 triệu đồng, tăng thu ngân sách 
huyện 7.470,4 triệu đồng.

(2) Thu các khoản thu từ đất ước thực hiện 284.205,5 triệu đồng4, đạt 
140,3% so với dự toán tỉnh giao, đạt 70,6% so với dự toán huyện giao, bằng 
127,4% so với cùng kỳ năm trước (trong đó ngân sách huyện được hưởng 
153.292,7 triệu đồng); tăng thu NSNN 81.675,5 triệu đồng chủ yếu là do thu tiền 
sử dụng đất, trong đó tăng thu ngân sách huyện 29.712,7 triệu đồng5.

(3) Thu phí, lệ phí ước thực hiện 33.961,7 triệu đồng, đạt 155,2% dự toán 
tỉnh giao, đạt 126,3% so với dự toán huyện giao, bằng 113,9% so với cùng kỳ 
năm trước (trong đó ngân sách huyện được hưởng 20.809,1 triệu đồng); tăng thu 
NSNN 12.080,7 triệu đồng, tăng thu ngân sách huyện 8.098,1 triệu đồng.

2 - Ngân sách huyện: 883,9 triệu đồng (Kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công nghệ 
thông tin năm 2022: 760 triệu đồng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: 29 
triệu đồng, kinh phí chúc thọ người cao tuổi năm 2022: 94,9 triệu đồng); 
- Ngân sách xã: 21.162,5 triệu đồng (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở cho: 
10.700 triệu đồng, kinh phí thực hiện Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về trợ cấp hàng tháng cho 
các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng: 662,5 triệu đồng, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới: 9.800 triệu đồng). 

3 - Tăng thu từ tiền sử dụng đất: 28.385,1 triệu đồng, tăng 37,5% so với UBND tỉnh giao; 
- Tăng thu thường xuyên: 27.442,1 triệu đồng, tăng 96,9% so với UBND tỉnh giao.

4 Ước thu tiền sử dụng đất do đấu giá là 274,9 tỷ đồng (ngân sách huyện được: 150,4 tỷ đồng), bao gồm: số phải thu 
năm 2021 chuyển sang: 55,6 tỷ đồng; thu đất do đấu giá QSD đất: 189,8 tỷ đồng; do xử lý đất dôi dư là: 19,1 tỷ đồng 
và do chuyển mục đích sử dụng đất từ ao, vườn là: 10,4 tỷ đồng.

5 Tăng thu NSNN từ thu tiền sử dụng đất là: 74.936,7 triệu đồng, trong đó tăng thu Ngân sách huyện so với tỉnh 
giao là 28.385,1 triệu đồng.
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(4) Thu thuế thu nhập cá nhân ước thực hiện 11.380,5 triệu đồng, đạt 
127,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 94,8% dự toán so với dự toán huyện giao, 
bằng 80,9% so với cùng kỳ năm trước (trong đó ngân sách huyện được hưởng 
3.312,8 triệu đồng); tăng thu NSNN 2.480,5 triệu đồng, tuy nhiên ngân sách huyện 
được hưởng giảm so với tỉnh cân đối: 353,2 triệu đồng. 

(5) Thu HLCS và đất công ích ước thực hiện 1.325,1 triệu đồng, đạt 
220,9% so với dự toán tỉnh giao đạt 181,5% so với dự toán huyện giao, bằng 
73,9% so với cùng kỳ năm trước; tăng thu NSX 725,1 triệu đồng. 

(6) Thu khác ngân sách ước thực hiện 23.004,5 triệu đồng, đạt 255,6% so với 
dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 336,0% so với cùng kỳ năm trước; tăng thu NSNN 
14.004,5 triệu đồng; tăng thu ngân sách huyện: 10.899,2 triệu đồng chủ yếu là do tăng 
thu tiền đặt trước hủy kết quả công nhận trúng đấu giá: 8.615 triệu đồng6.

* Có 01 khoản thu chưa đạt so với dự toán UBND tỉnh giao:
Thu Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 321,4 triệu 

đồng, đạt 91,8% so với dự toán tỉnh và huyện giao, bằng 58,0% so với năm 2021.
(chi tiết phụ lục số 01A kèm theo)

2. Chi ngân sách:
Trên cơ sở dự kiến nguồn thu, tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 

726.174,0 triệu đồng, đạt 116,6% so với dự toán tỉnh giao, chủ yếu tăng chi do 
kinh phí chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang, dự kiến chi tăng thu thường 
xuyên năm 2022, ngân sách tỉnh bổ sung nhiệm vụ có mục tiêu, trong đó:

2.1. Chi ngân sách huyện theo dự toán: 550.873,1 triệu đồng, đạt 102,6% 
so với dự toán tỉnh giao, đạt 82,7% so với dự toán huyện giao và bằng 106,6% so 
với cùng kỳ năm trước (chi đầu tư phát triển đạt 71,2%; chi thường xuyên đạt 
116,6%). Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 99.369,1 triệu đồng, đạt 71,2% dự 
toán tỉnh giao, đạt 38,3% dự toán huyện giao. Nguyên nhân giảm chi đầu tư phát 
triển so với dự toán tỉnh, huyện giao là do bổ sung cho ngân sách cấp xã chi đầu 
tư hạ tầng khu dân cư mới, chi hỗ trợ người có công với cách mạng thật sự khó 
khăn về nhà ở, chi hỗ trợ các xã đạt nông thôn mới nâng cao, chi hỗ trợ các xã 
khó khăn phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao; điều chỉnh bổ sung chi đầu tư 
phát triển cho An ninh, Quốc phòng, chi hỗ trợ nâng cấp, cải tạo một số công 
trình trường THPT Gia Lộc, trường THPT Đoàn Thượng, Tòa án nhân dân 
huyện; do giảm số thu tiền sử dụng đất vì giá bất động sản những tháng cuối năm 
bị sụt giảm, dòng vốn bất động sản gặp khó khăn, nên khiến nhà đầu tư do dự trong 
các quyết định đầu tư bất động sản và mới chỉ có 04/13 xã, thị trấn đấu giá theo kế 
hoạch xây dựng năm 2022.

- Chi thường xuyên: Ước thực hiện 388.583,9 triệu đồng, đạt 116,6% so 
với dự toán tỉnh giao, đạt 117,0% dự toán huyện giao. Nguyên nhân tăng chi tại 

6 xã Đức Xương 1 lô đất: 353 triệu đồng; xã Phạm Trấn 01 lô đất: 156 triệu đồng, xã Gia Tân 5 lô đất: 1.504 triệu 
đồng; thị trấn Gia Lộc: 29 lô đất: 6.602 triệu đồng.
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các sự nghiệp văn hóa thể thao, chi quản lý hành chính, chi An ninh - Quốc 
phòng và chi khác ngân sách chủ yếu do chi từ nguồn dự phòng ngân sách, nguồn 
tăng thu thường xuyên năm 2022 để một số nhiệm vụ chi phát sinh. Một số khoản 
chi ước đạt cao so với dự toán:

+ Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao: Ước thực hiện 3.338,5 triệu 
đồng, đạt 138,1% so với dự toán tỉnh giao, đạt 148,5% dự toán huyện giao do bổ 
sung các nhiệm vụ chi phát sinh Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, chi công tác 
tuyên truyền từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2022.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Ước thực hiện 4.850,0 triệu đồng, đạt 
362,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao, tăng chi chủ yếu do chi chuyển nguồn 
năm trước chuyển sang, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện 37.395,0 triệu đồng, đạt 115,0% so 
với dự toán tỉnh huyện giao, tăng chi do kinh phí thực hiện nhiệm vụ tự chủ được 
phép chuyển nguồn sang năm sau thực hiện và bổ sung từ nguồn dự phòng ngân 
sách, tăng thu thường xuyên để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong năm.

+ Chi An ninh - Quốc phòng: Ước thực hiện 6.948,5 triệu đồng, đạt 
853,6% so với dự toán tỉnh giao, đạt 949,2% so với dự toán huyện giao, tăng do 
chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất; bổ sung từ nguồn dự phòng 
ngân sách, tăng thu thường xuyên để thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ 
huyện, kinh phí tuyển quân và một số nhiệm vụ phát sinh trong năm.

+ Chi khác ngân sách: Ước thực hiện 10.551,5 triệu đồng, đạt 3.246,6% so 
với dự toán tỉnh giao, đạt 3.613,5% so với dự toán huyện giao, tăng do bổ sung, 
hỗ trợ nâng cấp, cải tạo một số công trình trường THPT Gia Lộc, trường THPT 
Đoàn Thượng, Tòa án nhân dân huyện từ nguồn thu tiền sử dụng đất; bổ sung từ 
nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu thường xuyên để hỗ trợ cho tổ chức chính trị 
- xã hội, bổ sung quỹ ngân hàng chính sách xã hội huyện, quỹ Hội nông dân... 

- Các chương trình mục tiêu NS TW cân đối qua ngân sách địa phương: 
Ước thực hiện 53.437,0 triệu đồng, bằng 97,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 
98,3% so với dự toán huyện giao.

2.2. Chi chuyển giao ngân sách xã: Ước thực hiện 175.048,7 triệu đồng, đạt 
204,4% so với dự toán.

2.3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 252,2 triệu đồng7. 
(chi tiết phụ lục số 02 kèm theo)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách huyện
3.1. Về thu ngân sách huyện

7 Do kinh phí tỉnh bổ sung mục tiêu các năm trước chuyển nguồn sang năm 2022, nhưng hết nhiệm vụ, nên phải 
nộp trả ngân sách cấp trên: 
- Kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là: 34.000.000 đồng;
- Kinh phí hỗ trợ cho người nghèo về nhà ở là: 218.255.000 đồng.
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Đầu năm 2022, trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến 
hết sức phức tạp đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, 
việc thực hiện các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị 
định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ; việc thực hiện chính 
sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo 
Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ; việc thực hiện 
chính sách miễn, giảm thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; việc gia hạn nộp 
thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền 
thuê đất trong năm 2022 Nghị định số 34/2022-NĐ-CP ngày 28/5/2022 Chính 
phủ ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách có những thuận lợi nhất định đó là sự 
quan tâm lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện; sự chỉ 
đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả của UBND huyện; sự quyết tâm nỗ 
lực phấn đấu của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt 
giữa các ngành, UBND các xã, thị trấn đã triển khai các nhiệm vụ và biện pháp 
để phát triển kinh tế - xã hội trong quản lý, khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công 
tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, công tác thanh kiểm tra, quyết toán thuế; 
tăng cường các hoạt động giám sát, cải cách thủ tục hành chính về thuế để tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế trong việc công khai, minh bạch 
các nguồn thu trên địa bàn và thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước; Nhờ 
kiểm soát tốt dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đang phát huy tác 
dụng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã phục hồi và dần trở lại 
trạng thái bình thường. Tình hình kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng khá và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh 
doanh hồi phục tốt. 

Do vậy, thu NSNN trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. 
Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn năm 2022 đạt 154,9% so với dự toán năm 
tỉnh giao; đạt 85,6% dự toán huyện giao và bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 
2021. Có 06/07 chỉ tiêu thu vượt dự toán, cụ thể là: Thu từ khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh đạt 179,5% so với dự toán; thu các khoản thu từ đất đạt 140,3% so 
với dự toán; thu phí, lệ phí đạt 155,2% so với dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 
127,9% so với dự toán; thu HLCS và đất công ích đạt 220,9% so với dự toán; thu 
khác ngân sách đạt 255,6% so với dự toán. 

Bên cạnh những thuận lợi còn khó khăn đó là:
Thu Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý còn chưa cao mới đạt 

91,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao. 
Do giá bất động sản những tháng cuối năm bị sụt giảm, dòng vốn bất động 

sản gặp khó khăn, lãi suất tăng khiến nhà đầu tư do dự trong các quyết định đầu tư 
và mới chỉ có 04/13 xã, thị trấn đấu giá theo kế hoạch xây dựng năm 2022 (xã Toàn 
Thắng, Đức Xương, Gia Tân và Thị trấn Gia Lộc) nên nguồn thu tiền sử dụng đất 
theo dự toán ước đạt 274,9 tỷ đồng, đạt 137,5% so với dự toán tỉnh giao (ngân sách 
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huyện được hưởng 150,4 tỷ đồng). Do vậy, việc cân đối thu để đảm bảo nguồn vốn 
thanh toán cho các dự án đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn.

3.2. Về quản lý chi ngân sách huyện
Công tác quản lý chi ngân sách năm 2022 các cơ quan, đơn vị đã chủ động 

chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính chủ động, tự chịu trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách; việc 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; 

Tập trung bố trí ưu tiên chế độ chi cho con người, gồm các khoản chi 
lương và phụ cấp lương; bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19, 
chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg; chi 
hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, chi Đại hội thể dục - thể thao, chi 
diễn tập khu vực phòng thủ huyện, bố trí nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu chi 
thường xuyên. Các khoản chi từ ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo đúng chế độ 
quản lý tài chính, tiết kiệm và có hiệu quả8.

Nguồn vốn đầu tư XDCB9 đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư 
công năm 2019, Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 
tỉnh ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 
tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, Nghị 
quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HÐND ngày 24 tháng 12 năm 2020; 
thanh toán nợ đọng XDCB, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
trước ngày 31/12/2021; các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022.... 
Đồng thời, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được phân bổ chi tiết.

II. THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 
1. Thu ngân sách:
Tổng thu ngân sách xã, thị trấn theo dự toán ước thực hiện 307.159,0 triệu 

đồng, đạt 173,3% so với dự toán huyện giao, đạt 175,3% dự toán xã xây dựng và 
bằng 100% so với quyết toán năm 2021. Trong đó:

- Các khoản thu xã hưởng 100%: 19.534,1 triệu đồng, đạt 1.415,5% so với 
dự toán, (tăng chủ yếu do thu hỗ trợ khi nhà nước thu hổi đất: 15.953,3 triệu đồng).

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%): 89.716,3 triệu đồng, đạt 99,5% 
so với dự toán.

8 Ngày 11/10/2022 UBND huyện ban hành Công văn số 624/UBND-TCKH về việc triển khai thực hiện các giải 
pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2022.

9 UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Công văn số 425/UBND-TCKH ngày 01/7/2022 về việc 
thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSNN còn lại chưa phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022; Công văn số 601/UBND-TCKH ngày 27/9/2022 về việc đẩy 
nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; Công văn số 623/UBND-TCKH ngày 11/10/2022 về việc tập 
trung thanh toán nợ đọng XDCB; Công văn số 630/UBND-TCKH ngày 14/10/2022 về việc đẩy mạnh việc giải 
ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022; Công văn số 682/UBND-TCKH ngày 07/11/2022 về việc phân bổ 
chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công vốn NSNN còn lại chưa phân bổ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, điều 
chỉnh vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2022....
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- Thu chuyển nguồn: 22.726,9 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách năm trước: 133,0 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 175.048,7 triệu đồng, đạt 204,4% so 

với dự toán huyện giao10.
2. Chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách cấp xã ước thực hiện: 307.159,0 triệu đồng, đạt 

173,3% so với dự toán huyện giao, đạt 175,3% so với dự toán xã xây dựng và 
bằng 100% so với quyết toán năm 2021. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 185.800,2 triệu đồng, đạt 235,2% so với dự toán.
- Chi thường xuyên: 121.358,8 triệu đồng, đạt 124,1% so với dự toán.

(chi tiết phụ lục số 03 kèm theo)
3. Đánh giá công tác quản lý thu, chi ngân sách cấp xã:
3.1. Về thu ngân sách cấp xã
Tổng thu ngân sách xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn ước đạt 158,8% so với dự 

toán huyện giao, 160,7% so với dự toán xã xây dựng và bằng 91,6% so với cùng kỳ 
năm 2021. Một số chỉ tiêu thu có tỷ lệ thực hiện cao so với dự toán giao như: Thuế thu 
nhập cá nhân ước đạt 238,8% so với dự toán giao; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
ước đạt 241,3% so với dự toán giao; lệ phí trước bạ nhà, đất ước đạt 116,7% so với dự 
toán giao; thu khác ước đạt 391,5% so với dự toán.

Công tác thu ngân sách xã, thị trấn có nhiều cố gắng tích cực, các xã, thị 
trấn chấp hành nghiêm việc quản lý thu qua kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, một số 
chỉ tiêu thu còn thấp chưa đạt so với kế hoạch như: thu tiền sử dụng đất ước đạt 
92,9% so với dự toán do công tác đấu giá đất mới chỉ tập trung tại một số xã, thị 
trấn như: Gia Tân, Toàn Thắng, Đức Xương và Thị trấn Gia Lộc.

3.2 Về quản lý chi ngân sách cấp xã
Công tác quản lý chi ngân sách xã, thị trấn cơ bản chấp hành theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước, thực hiện lập dự toán chi và chi theo dự toán; các 
xã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý chi qua Kho bạc, ưu tiên chế độ chi cho 
con người gồm lương, phụ cấp cho cán bộ đương chức, các khoản lương hưu và 
trợ cấp cho cán bộ già yếu nghỉ việc theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 
07/12/2021 của Chính phủ, chi phụ cấp đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại 
thôn, khu dân cư theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, phụ cấp cho Chủ tịch hội đặc thù; chi công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19; chi hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; chi 

10 - Trong đó: Bổ sung cân đối ngân sách: 47.888,0 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu: 127.160,7 triệu đồng tăng 
89.407,7 triệu đồng so với dự toán huyện giao.
+ Kinh phí tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã: 21.162,5 triệu đồng (Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 
NCC với cách mạng về nhà ở cho: 10.700 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh về trợ cấp hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng: 662,5 triệu đồng; kinh 
phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 9.800 triệu đồng);
+ Kinh phí huyện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã: 68.245,2 triệu đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 
65.543,6 triệu đồng; từ nguồn tăng thu thường xuyên năm 2022: 1.856,4 triệu đồng; từ nguồn ngân sách dự toán 
năm 2022: 845,2 triệu đồng
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Đại hội thể dục thể thao; chi công tác bầu cử trưởng thôn, khu dân cư nhiệm kỳ 
2022-2024; kinh phí chi thường xuyên cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện 
nhiệm vụ chính trị tại địa phương; 

Nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn thu sử dụng đất, thu nhà nước hỗ trợ khi thu 
hồi đất, thu đóng góp tự nguyện của nhân dân và thu bổ sung có mục tiêu ngân sách 
huyện đã tập trung chi thanh toán nợ đọng XDCB, thực hiện chi đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư mới; các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2021; các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2022.... Đồng thời, giải ngân 
100% kế hoạch vốn đầu tư đã được phân bổ chi tiết.

Bên cạnh kết quả nêu trên công tác quản lý chi ngân sách xã, thị trấn còn 
một số tồn tại hạn chế đó là: Nợ xây dựng cơ bản chưa được khắc phục; công tác 
quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm...

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC 
CHUYỂN NGUỒN, NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2022

1. Các nguồn kinh phí được phép chuyển nguồn năm 2021 sang năm 
2022 theo quy định:

- Nguồn chưa phân bổ trong năm 2021 là: 22.363,4 triệu đồng, trong đó 
nguồn cải cách tiền lương 18.618,6 triệu đồng theo quy định được hạch toán 
chuyển nguồn để thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản 
tính theo tiền lương cơ sở; kinh phí thực hiện các chính sách sự nghiệp giáo dục 
theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đảm bảo xã hội theo Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP 1.774,8 triệu đồng; kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công 
với cách mạng, cho người nghèo 252,2 triệu đồng; kinh phí tiền điện cho hộ 
nghèo 1.517,8 triệu đồng và kinh phí UBND tỉnh cấp bổ sung cuối năm 2021 để 
tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán ngành Giáo dục - Đào tạo năm 
2021 là:  200 triệu đồng.

- Nhiệm vụ đã giao cho đơn vị dự toán chưa thực hiện năm 2021 chuyển 
nguồn sang năm 2022 là: 2.687,7 triệu đồng, trong đó kinh phí giao tự chủ cho 
các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước 294,6 triệu đồng; kinh phí 
thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 2.341,8 triệu đồng; kinh phí được cấp có thẩm 
quyền bổ sung sau ngày 30/9 năm thực hiện dự toán 51,3 triệu đồng tiếp tục bổ 
sung cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022.

2. Tình hình thực hiện dự phòng ngân sách địa phương:
Thường trực HĐND huyện thống nhất11 giao cho UBND huyện phân bổ từ 

nguồn dự phòng ngân sách địa phương được UBND tỉnh giao đầu năm theo Quyết 
định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 là 11.681 triệu đồng (ngân sách huyện 
9.654 triệu đồng; ngân sách xã: 2.027 triệu đồng) để hỗ trợ, bổ sung thực hiện nhiệm 

11- Ngày 02/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 93/T.Tr-UBND về việc đề nghị phân bổ sử dụng từ 
nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2022
- Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số 09/HĐND-VP ngày 04/11/2022 về việc phân bổ từ nguồn dự 
phòng ngân sách địa phương năm 2022.
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vụ chi công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, chi an sinh xã hội, chi 
tổ chức Đại hội thể dục - thể thao, chi công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chi 
tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2022, chi khen thưởng, chi hỗ trợ tổ 
chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chi 
hỗ trợ cho một số cơ quan nội chính, chi hỗ trợ nhiệm vụ phát sinh của các cơ quan 
quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, chi hỗ trợ nhiệm vụ phát 
sinh hoạt động Quốc phòng - An ninh, chi hỗ trợ vốn ngân hàng chính sách xã hội, chi 
hỗ trợ lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn, chi hỗ trợ nhiệm vụ 
phát sinh cho UBND một số xã, thị trấn theo đúng quy định của Luật Ngân sách và 
các văn bản quy định hiện hành. 

IV. DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 
TRƯỚC CHUYỂN SANG, NGUỒN TĂNG THU THƯỜNG XUYÊN 
NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

Thường trực HĐND huyện thống nhất12 giao cho UBND huyện dự kiến 
phân bổ sử dụng từ nguồn 30% kết dư ngân sách huyện năm 2021 và 30% dự 
kiến tăng thu thường xuyên ngân sách huyện năm 2022 để hỗ trợ, bổ sung thực 
hiện nhiệm vụ chi công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, chi an 
sinh xã hội, chi hỗ trợ tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, chi hỗ trợ cơ quan thuế, chi hỗ trợ nhiệm vụ phát sinh 
của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập, chi 
hỗ trợ nhiệm vụ phát sinh hoạt động Quốc phòng - An ninh, chi hỗ trợ lập nhiệm 
vụ quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn, chi lập nhiệm vụ điều chỉnh quy 
hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, chi trả chi phí thù lao đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và thực 
hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác theo đúng quy định của Luật Ngân sách và 
các văn bản quy định hiện hành. Trong đó:

1. Dự kiến tăng thu thường xuyên ngân sách ngân sách huyện được hưởng 
năm 2022 là 27.431 triệu đồng:

- Dự kiến 70% dành thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 
86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội khoá XIV là 13.171 triệu đồng.

- Dự kiến 30% thực hiện dự kiến phân bổ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định 
của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành là 5.645 triệu đồng.

- Dự kiến chi khác ngân sách 8.615 triệu đồng13 do từ nguồn thu tiền đặt trước 
hủy kết quả công nhận trúng đấu giá.

12- Ngày 09/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 99/T.Tr-UBND về việc đề nghị phân bổ sử dụng từ nguồn 
30% kết dư ngân sách huyện năm 2021 và 30% dự kiến tăng thu thường xuyên ngân sách huyện năm 2022.
- Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số 11/HĐND-VP ngày 11/11/2022 về việc phân bổ sử dụng từ nguồn 
30% kết dư ngân sách huyện năm 2021 và 30% dự kiến tăng thu thường xuyên ngân sách huyện năm 2022.

13- Ngày 02/12/2022 Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 118/T.Tr-UBND về việc đề nghị phân bổ sử dụng từ 
nguồn thu tiền đặt trước do hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở ngân sách huyện năm 2022.
- Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số 15/HĐND-VP ngày 05/12/2022 về việc phân bổ sử dụng từ 
nguồn thu tiền đặt trước do hủy kết quả công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở ngân sách huyện năm 2022.
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2. Nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2021 là 450,6 triệu đồng:
- 70% dành thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 

ngày 12/11/2019 của Quốc hội khoá XIV là 315,6 triệu đồng.
- 30% thực hiện dự kiến phân bổ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 

Luật Ngân sách và các quy định hiện hành là 135 triệu đồng.
V. DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG HỖ TRỢ 

CHO ĐƠN VỊ CẤP DƯỚI
Thường trực HĐND huyện thống nhất14 giao cho UBND huyện phân bổ kế 

hoạch vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện để hỗ trợ 
cho UBND các xã, thị trấn năm 2022 thực hiện thanh toán đầu tư xây dựng hạ 
tầng các điểm, khu dân cư mới do UBND xã làm chủ đầu tư và hỗ trợ, bổ sung 
cho UBND các xã khó khăn nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán trả nợ đầu 
tư XDCB, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó:

1. Dự kiến phân bổ hỗ trợ, bổ sung cho UBND các xã, thị trấn thanh toán đầu tư 
xây dựng hạ tầng các điểm, khu dân cư mới do UBND xã làm chủ đầu tư: điểm dân cư 
số 02 thôn Thọ Xương, xã Đức Xương; điểm dân cư số 01 thôn An Tân, xã Gia Tân; 
điểm dân cư số 01 xã Quang Minh, điểm dân cư mới thôn Quán Đào, xã Tân Tiến; khu 
dân cư mới thị trấn Gia Lộc, số tiền là: 38.113,7 triệu đồng.

2. Dự kiến phân bổ hỗ trợ, bổ sung cho UBND các xã khó khăn nguồn thu 
tiền sử dụng đất để thanh toán trả nợ đầu tư XDCB và phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao: Toàn Thắng, Phạm Trấn, Thống Kênh, Hồng Hưng, Thống 
Nhất..., số tiền là: 23.686,2 triệu đồng.

Phần thứ Hai
DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính về 
việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Căn cứ Công văn số 2481/STC-QLNS ngày 10/8/2022 của Sở Tài chính về 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - 
NSNN 3 năm giai đoạn 2023-2025;

Năm 2023 là năm thứ Ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các 
cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm thứ Hai của 
thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

14- Ngày 23/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 114/T.Tr-UBND về việc đề nghị phân bổ sử dụng từ 
nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện để hỗ trợ cho UBND các xã, thị trần năm 2022.
- Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số 14/HĐND-VP ngày 25/11/2022 về việc phân bổ từ nguồn thu 
tiền sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho UBND các xã, thị trấn năm 2022.
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Trên cơ sở Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 
tỉnh về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia nguồn thu thường xuyên giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Nghị quyết số 
09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định hệ 
thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, quy định 
thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

Dự kiến giao dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh, kết quả thực hiện thu 
ngân sách địa phương năm 2022 và căn cứ vào yêu cầu thực tế của địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện dự kiến dự toán ngân sách địa phương năm 2023 
như sau:

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Trên cơ sở dự kiến phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi. Dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh dự kiến giao là 441.442,0 triệu đồng (trong đó 
ngân sách huyện được hưởng: 279.434,0 triệu đồng).

Căn cứ tình hình ước thực hiện năm 2022; khả năng nguồn thu và nhu cầu 
nhiệm vụ chi, nên huyện dự kiến giao 598.042,0 triệu đồng (trong đó ngân sách 
huyện được hưởng là 350.584,0 triệu đồng), tăng so với tỉnh giao là 156,6 tỷ 
đồng, cụ thể: Thu lệ phí trước bạ tăng 2,5 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân tăng 1,1 
tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất tăng 153 tỷ đồng. Chi tiết như sau:

  ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Tỉnh dự 
kiến giao

Huyện dự 
kiến giao 

Tăng, giảm 
so dự toán 
tỉnh (%)

1 Thu DN nhà nước địa phương 350 350 -
2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
43.000 43.000 -

3 Thu lệ phí trước bạ 25.000 27.500 10%
4 Thu phí, lệ phí 1.800 1.800 -
5 Thu thuế thu nhập cá nhân 8.900 10.000 12,3%
6 Thu tiền sử dụng đất phi NN 992 992 -
7 Thu tiền sử dụng đất 350.000 503.000 43,7%
8 Thu tiền thuê đất 1.600 1.600 -
9 Thu khác ngân sách 9.000 9.000 -

10 Thu HLCS và quỹ đất công ích 800 800 -
Cộng 441.442 598.042 35,5%
(chi tiết biểu số 02/DT2023-NSĐP kèm theo)
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II. CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 
* Về nguyên tắc phân bổ ngân sách:
Năm 2023 là năm thứ Hai thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 nên 

việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện tập trung vào một số nội dung sau:
- Dự toán chi đầu tư phát triển: Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công từ 

NSNN năm 2023 thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-
CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Công văn số 1327/SKHĐT-THQH ngày 
27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 2481/STC-QLNS ngày 
10/8/2022 của Sở Tài chính Hải Dương đồng thời bảo đảm các nguyên tắc sau: 

+ Bố trí vốn NSNN năm 2023 phải đảm bảo theo pháp luật về đầu tư công và 
các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 
2021-2025 theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 
tỉnh; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND huyện về phương án kế hoạch đầu tư công vốn 
ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 
16/12/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 
31/12/2020 của HĐND huyện.

+ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 bao gồm: (i) kế hoạch 
của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 đã được Hội đồng nhân dân huyện giao và (ii) kế hoạch vốn của nhiệm vụ, 
dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (nếu có).

+ Kế hoạch đầu tư công phải phù hợp với các quy định của pháp luật và 
khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong năm 2023; phù hợp với kế hoạch 
đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, kế hoạch và 
tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác 
có liên quan. 

+ Kế hoạch đầu tư công phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân 
của từng dự án, bảo đảm có thể phân bổ, giao chi tiết cho dự án trước ngày 
31/12/2023, khắc phục triệt để tình trạng chậm phân bổ, chậm giao kế hoạch chi 
tiết cho các nhiệm vụ, dự án. Dự kiến xây dựng nhu cầu kế hoạch đầu tư công 
phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB 
(nếu có); bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
trước ngày 31/12/2022; bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành 
trong năm 2023 theo thời gian bố trí vốn và theo tiến độ được duyệt.

+ Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự trên mới bố trí 
vốn cho các dự án khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của 
Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển 
khai thực hiện.
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+ Ưu tiên bố trí tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất (tính trên tổng số 
điều tiết ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã) cho công tác đo đạc, lập cơ sở 
dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 
của Luật Đất đai và Nghị quyết của Quốc hội, thống kê, kiểm kê đất đai, điều tra 
khảo sát thống kê giá đất và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác. 

- Dự toán chi thường xuyên: Căn cứ dự toán năm 2023 được thực hiện 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết 
số 09/2021/NQHĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định hệ 
thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; mức lương cơ sở theo 
quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ là: 
1.490.000 đồng/tháng và bao gồm các chính sách nghèo đa chiều giai đoạn 2021-
2025. Đảm bảo chế độ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương theo 
quy định tại thời điểm xây dựng dự toán; trường hợp biên chế có mặt tại thời 
điểm xây dựng dự toán thấp hơn so với biên chế được cấp có thẩm quyền giao 
năm kế hoạch thì tiền lương của biên chế thiếu được xác định trên cơ sở lương 
bậc 1 của công chức loại A1, các khoản phụ cấp theo lương cùng các khoản đóng 
góp theo quy định (chi quản lý nhà nước): tương đương bằng hệ số bình quân tại 
thời điểm lập kế hoạch dự toán của đơn vị (Đảng, hội, đoàn thể); kinh phí hoạt 
động thường xuyên ổn định định mức như năm 2022. Giảm một số nhiệm vụ chi 
so với năm 2022 như: kinh phí diễn tập phòng thủ huyện, kinh phí trang phục đại 
biểu HĐND huyện, kinh phí Đại hội Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội 
đông Y... Tăng một số nhiệm vụ chi như: kinh phí tổ chức Đại hội Hội nông dân, 
kinh phí đặc thù về hỗ trợ cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện 
nhiệm vụ năm 2023...

- Cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương: Năm 2023, tiếp tục thực hiện 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, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn 
vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị 
Trung ương 7 (Khóa XII) về thực hiện cải cách chính sách tiền lương và Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó: tiếp tục thực hiện cơ chế tiết 
kiệm 10% chi thường xuyên năm 2023 (không kể các khoản chi tiền lương, có 
tính chất lương); 40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; từ 40% chênh 
lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau khi đã thực hiện các khoản nộp ngân sách 
nhà nước theo quy định), từ nguồn 70% tăng thu ngân sách địa phương (không kể 
thu tiền sử dụng đất) và nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2022 chuyển sang 
để thực hiện.

- Dự toán chi năm 2023 đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo Nghị 
quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc triển khai chủ trương sắp xếp 
lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, đổi mới đơn vị sự 
nghiệp công lập theo mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-
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NQ/TW và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; đảm bảo phù hợp với lộ trình kế hoạch 
tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025.

* Dự phòng ngân sách địa phương: Đảm bảo dự phòng ngân sách cấp 
huyện, ngân sách cấp xã được phân bổ bằng 2% tổng số chi ngân sách mỗi cấp, 
để thực hiện nhiệm vụ chi công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch 
bệnh, các chính sách an sinh xã hội và thực hiện quy định Luật Ngân sách nhà 
nước, Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính.  

* Dự kiến dự toán chi ngân sách năm 2023 như sau:
Tổng chi ngân sách huyện: 741.496,0 triệu đồng15, bao gồm:
1. Chi đầu tư phát triển: 325.935,0 triệu đồng
- Chi từ nguồn vốn đầu tư công tỉnh phân bổ: 18.435,0 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 307.500,0 triệu đồng
Trong đó chi đầu tư công trình trọng điểm: 150.000 triệu đồng

2. Chi thường xuyên: 393.984,0 triệu đồng
 - Sự nghiệp kinh tế: 22.567,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp giao thông: 3.557,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp nông, lâm nghiệp, PC thiên tai: 4.634,0 triệu đồng
+ Kiến thiết thị chính, SNMT: 14.376,0 triệu đồng
- Sự nghiệp văn hóa xã hội, y tế: 328.047,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp văn hoá - thể thao: 2.254,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp truyền thanh: 1.437,0 triệu đồng
+ Sự nghiệp y tế: 367,0 triệu đồng
+ Đảm bảo xã hội: 40.430,0 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 283.559,0 triệu đồng
- Quản lý hành chính: 32.758,0 triệu đồng
+ Quản lý nhà nước, HĐND: 17.709,0 triệu đồng
+ Kinh phí Đảng: 10.433,0 triệu đồng
+ Hội, Đoàn thể: 4.616,0 triệu đồng
- Chi Quốc phòng - An ninh: 7.209,0 triệu đồng
+ Chi An ninh: 2.367,0 triệu đồng
+ Chi Quốc phòng: 4.842,0 triệu đồng
- Chi khác ngân sách: 293,0 triệu đồng
- Kinh phí khen thưởng: 1.500,0 triệu đồng
- Nguồn CCTL do tăng thu TX 1.610,0 triệu đồng

3. Dự phòng ngân sách: 14.097,0 triệu đồng

15 Huyện giao tăng so với dự toán tỉnh giao là 71.150 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển tăng 68.650 triệu 
đồng, do dự kiến giao tăng thu tiền sử dụng đất điều tiết về các cấp ngân sách; Chi thường xuyên giảm so với dự 
toán tỉnh giao là 7.480 triệu đồng, do tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương và tăng so 
với dự toán tỉnh giao 1.160 triệu đồng do phấn đấu tăng thu thường xuyên để dành 70% tạo nguồn cải cách tiền 
lương theo quy định; Dự phòng ngân sách tăng so với dự toán tỉnh giao 690 triệu đồng do phấn đấu tăng thu 
thường xuyên để lại 30% nguồn dự phòng ngân sách..
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- Dự phòng ngân sách huyện: 13.407,0 triệu đồng
- Chi hỗ trợ các đơn vị (từ nguồn tăng thu TX) 690,0 triệu đồng

4. Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 7.480,0 triệu đồng
(chi tiết biểu số 03/DT2023-NSĐP; 04/DT2023-NSH kèm theo)

B. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 
Tổng thu ngân sách xã, thị trấn: 147.334,0 triệu đồng, trong đó:
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%): 64.063,0 triệu đồng
Trong đó: Thu tiền sử dụng đất 54.000,0 triệu đồng
- Các khoản thu hưởng 100%: 1.300,0 triệu đồng
- Thu bổ sung từ NS cấp trên: 81.971,0 triệu đồng
+ Thu bổ sung cân đối: 81.971,0 triệu đồng
+ Thu bổ sung có mục tiêu: 0 triệu đồng

(chi tiết biểu số 01/CĐ-NSX, 02/NSX kèm theo)
II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 
Dự kiến dự toán chi ngân sách xã năm 2023 như sau:
Tổng chi ngân sách xã, thị trấn: 147.334,0 triệu đồng, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển:                    54.000,0 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 90.846,0 triệu đồng
Trong đó tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.173,0 triệu đồng
- Chi dự phòng NSX: 2.488,0 triệu đồng

(chi tiết biểu số 03/NSX, 04/NSX kèm theo)
C.  NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2023
1. Về thu ngân sách
* Đối với cấp huyện: 
- Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và quyết liệt 

công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện 
phối hợp với Cục thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc, đồng thời chỉ 
đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu 
kịp thời theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng lập dự 
toán thu, giao chỉ tiêu thu sát với tiềm năng, khả năng nguồn thu trên địa bàn.

- Đẩy mạnh điện tử hóa trong quản lý thuế, hiện đại hóa quản lý thu ở tất 
cả các khâu; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước 
về lĩnh vực thuế, Luật quản lý thuế, Luật doanh nghiệp, Luật phí, lệ phí và Luật 
thuế thu nhập cá nhân; tăng cường các hoạt động tọa đàm, đối thoại, tư vấn hỗ trợ 
các đối tượng nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong sản xuất kinh doanh và thực 
hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

- Ngành thuế tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, chống chuyển 
giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế, 
kê khai thuế, miễn giảm thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý 
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kịp thời các trường hợp kê khai, miễn giảm không đúng, không đủ số thuế phải 
nộp; chỉ đạo quyết liệt để thu hồi thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu 
được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… và coi đây là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan thuế. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động chống thất thu ngân sách nhất là đối với các lĩnh vực: kinh doanh vận tải, 
xây dựng cơ bản, dịch vụ giải trí…

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, 
vững chắc. Bám sát thực tiễn, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh, tập trung 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo quy định, phục hồi tăng trưởng 
kinh tế, tạo điều kiện, cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh phát triển nhằm nuôi dưỡng và tạo nguồn thu cho ngân sách. 

- Căn cứ kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023, phòng Kinh tế 
- Hạ tầng huyện, phòng Tài nguyên- Môi trường huyện, phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện và Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc tích cực đôn đốc và phối hợp với 
UBND các xã, thị trấn triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời thu 
tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước để có nguồn kinh phí đầu tư các 
công trình trọng điểm, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường huyện quản lý, 
khu vực trung tâm huyện và 6 xã phấn đấu đô thị loại V giai đoạn 2020-2025 
theo định hướng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, 
nhiệm kỳ 2020-2025.

- Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc chủ động phối hợp với cơ quan liên quan 
tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản 
theo Công văn số 2622/TCT-DNNNCN ngày 16/7/2021 của Tổng Cục thuế.

* Đối với UBND các xã, thị trấn:
- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn căn cứ vào dự toán thu ngân sách năm 

2023 của UBND huyện giao tích cực phối hợp với Chi cục thuế khu vực Tứ Lộc 
để rà soát tổng hợp đầy đủ nguồn thu NSNN trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu 
quả các nguồn thu; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế để nộp vào 
ngân sách kịp thời, đúng quy định.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ 
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn 
thu vãng lai trên địa bàn, tập trung thu róc các khoản nợ đọng; rà soát, quản lý tốt 
các nguồn thu cố định thường xuyên tại xã, nhất là khoản thu đấu thầu diện tích 
đất công ích, hoa lợi công sản, thu cho thuê trạm phát sóng để đảm bảo nhiệm vụ 
chi thường xuyên ngân sách xã.

- Tập trung xử lý đối với diện tích đất dôi dư trong khu dân cư sau kết quả 
đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đối với đất ở của các hộ dân. Đồng thời, trên 
cơ sở quy hoạch sử dụng đất, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được phê duyệt, tập 
trung xây dựng kế hoạch triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chuyển 
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mục đích sử dụng đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 theo kế 
hoạch giao thu tiền sử dụng, nhằm tăng nguồn lực chi cho đầu tư XDCB. Nhất là, 
đối với các xã phấn đấu phát triển đô thị loại V và các xã đăng ký xây dựng xã 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Về chi ngân sách
* Đối với cấp huyện: 
- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng thời hạn, 

nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; thực hiện tốt các quy định của Nghị 
quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 

- Tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong chủ động nguồn kinh 
phí để phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện triển khai dự toán ngân sách nhà nước 
gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, 
đảm bảo tính ổn định, bền vững, chủ động của ngân sách địa phương. Các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn vị 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. Tăng cường công tác quản lý, 
công tác thanh tra tài chính, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng 
ngân sách còn lãng phí, không đúng chế độ chính sách.

- Trên cơ sở dự toán chi ngân sách được giao, các đơn vị thụ hưởng ngân 
sách kịp thời xây dựng dự toán chi trên cơ sở chế độ định mức quy định, phải bố trí 
cơ cấu chi hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao 
chất lượng lập dự toán chi sát với nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt dự toán 
được duyệt, thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí được giao theo quy định hiện hành. Quản lý, sử dụng ngân sách hiệu 
quả, hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn sang năm 
sau đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội, HĐND các cấp.

- Nghiêm túc thực hiện các qui định về quản lý, sử dụng tài sản công theo 
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ; việc phân bổ 
kinh phí, xây dựng kế hoạch triển khai mua sắm tài sản công thực hiện theo 
Quyết định số 50/2017/TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; Công văn số 2676/BTC-QLCS 
ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài 
chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết định số 3838/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh danh mục mua sắm tài sản nhà 
nước mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

- Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công theo hướng tập trung vốn vào các 
lĩnh vực then chốt, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đầu tư công, trong đó đặc biệt chú trọng 
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật về đầu tư công. Đôn đốc nghiệm thu, quyết toán kịp thời khối 
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lượng XDCB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà 
nước, tăng cường công tác thanh tra, giám sát chống thất thoát, lãng phí bảo đảm 
chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm nhằm 
nâng cao hiệu quả đầu tư. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính công, nâng cao năng lực quản lý Nhà 
nước, thực hiện chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu trong công tác quản 
lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại đơn vị; tăng cường công tác quản lý, điều 
hành chi ngân sách theo dự toán đã được duyệt trong đó ưu tiên cho công tác 
phòng chống thiên tại, dịch bệnh; quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện 
hành, đảm bảo các khoản chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện 
nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức, 
chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị và quy trình mua sắm tài sản, trang 
thiết bị theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 
Chính phủ.

- Thực hiện chế độ công khai, minh bạch sử dụng ngân sách nhà nước, mua 
sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân sách nhà nước; Thông tư 
số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai 
ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Các ngành: phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước Gia Lộc tích 
cực kiểm tra, giám sát chi; cơ quan tài chính hướng dẫn các đơn vị xây dựng và 
thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đảm bảo đúng theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, 
hiệu quả.

- Dành 10% tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, 
cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh 
lý hồ sơ địa chính. 

* Đối với các xã, thị trấn:
- Căn cứ dự toán huyện phân bổ và khả năng nguồn thu ngân sách của các 

xã, thị trấn. Yêu cầu các xã, thị trấn lập dự toán chi ngân sách cấp mình đúng thời 
hạn, nội dung, lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn thi hành, trình HĐND cấp xã xem xét, quyết định trước ngày 
31/12/2022. Đồng thời, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, nhất là kinh phí chi công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm An ninh, Quốc phòng,..

- Tổ chức quản lý có hiệu quả, đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất 
để ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã hoàn thành 
còn thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 
thông nông thôn, nhất là các xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn Gia Lộc xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại IV, 
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xã Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh 
xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại V theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí 
vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, 
bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ 
quy định. Thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để bàn giao công trình đi 
vào sử dụng, đồng thời tổng hợp quyết toán công trình, trình cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo 
gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Đối với những xã, thị trấn có nợ 
đọng XDCB thì không được bố trí vốn cho việc khởi công mới các dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm 
chống thất thoát, lãng phí bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn 
ngừa, xử phạt các vi phạm để nâng cao hiệu quả đầu tư. Chấp hành chế độ báo 
cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 
70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công khai 
tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu 
tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản 
đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; phát 
hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính ngân sách 
nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước và Thông 
tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 
2022 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện 
trình kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- CT, PCT UBND huyện;
- BCH Đảng bộ huyện khoá XXVI;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.             

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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