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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án 

phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 

 (Trình tại kỳ họp thứ bẩy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026) 
__________________________ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.  

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

840/TB-HĐND ngày 28/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội 

dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm 

tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2022. Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách 

báo cáo kết quả như sau: 

1. Về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19 Luật tổ chức Chính quyền địa phương; 

Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân 

sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình. Việc HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương 

năm 2022 là cần thiết, đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật. 

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 thực hiện theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư Công năm 2019 và các văn bản 

hướng dẫn Luật; các quyết định giao dự toán năm 2022 của Trung ương cho địa 

phương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành 

Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, số bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của dự toán phân bổ cho các lĩnh vực, các cơ quan, 

đơn vị đảm bảo theo định mức và tính đến các nhiệm vụ phát sinh trong năm 

2022, cơ bản đảm bảo chính sách an sinh xã hội và kinh phí cho các đề án, chính 

sách của tỉnh. 
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Dự toán được xây dựng trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu ngân 

sách năm 2021; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các 

cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các 

cấp năm 2022, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022; phân tích, dự báo tình hình kinh tế, các 

yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết về 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 trình tại 

kỳ họp, cụ thể: 

2.1. Về dự toán thu ngân sách 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2022: 7.850.000 triệu đồng, trong đó: 

thu nội địa 2.350.000 triệu đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu là 5.500.000 

triệu đồng. 

- Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022: 10.984.493 triệu đồng, trong 

đó: thu điều tiết 2.143.900 triệu đồng; thu bổ sung cân đối 7.484.019 triệu đồng; 

thu bổ sung có mục tiêu 1.320.574 triệu đồng. 

2.2. Về dự toán chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022: 10.984.193 triệu đồng, cụ thể: 

- Chi cân đối NSĐP: 9.663.619 triệu đồng (Chi đầu tư phát triển: 

1.267.800 triệu đồng; chi thường xuyên: 8.103.861 triệu đồng; chi từ nguồn 

tăng thu 97.287 triệu đồng; chi dự phòng ngân sách: 193.271 triệu đồng; chi bổ 

sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng). 

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, 

nhiệm vụ khác: 1.320.574 triệu đồng. 

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng CT HĐND, DNTT; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Hoàng Văn Tài 
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