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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 
  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2022; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và 

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 như sau:  

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19”, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ về ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 với 

mục tiêu hoàn thành cao nhất dự toán được giao; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp chỉ đạo, điều hành1 đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu, chi ngân sách, 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán vốn đầu tư công2, tăng cường 

quản lý tài sản, kiểm soát chặt chẽ giá, thị trường; tổ chức kiểm tra công tác 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022 trên 

địa bàn các huyện, thành phố. Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo phân bổ dự toán 

nguồn vốn ngân sách trung ương và đối ứng vốn ngân sách địa phương thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đảm bảo tỷ lệ, thời gian theo 

quy định; phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn được phân bổ. 

                                           
1 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022; Quyết định số 199/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2022 Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. 

2 Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế 

điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2022; Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2022; 

Quyết định số 825-QĐ/TU ngày 26/4/2022 của Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Công văn số 461/UBND-KT ngày 27/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; Công văn số 

539/UBND-KT ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022… 
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Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục 

Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan liên quan triển khai đồng 

bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ban hành Phương án về thiết lập “vùng 

xanh” đảm bảo công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, duy trì mối liên hệ với 

các doanh nghiệp, thương nhân xuất, nhập khẩu trong việc triển khai ứng dụng 

nền tảng cửa khẩu số; xây dựng nội quy cửa khẩu; tăng cường trao đổi, hội đàm 

với phía Trung Quốc thống nhất việc giải quyết những bất cập của phương thức 

giao nhận hàng hóa; thành lập và hoạt động hiệu quả các Tổ hỗ trợ hoạt động 

xuất, nhập khẩu hàng hóa, kịp thời tuyên truyền về các chính sách và tình hình 

thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh…vừa đảm bảo phòng chống dịch 

bệnh, vừa đảm bảo cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.  

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết 

liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu năm 2022. Thực hiện tốt các 

Luật thuế, tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, lĩnh vực hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn 

thuế, tăng cường các biện pháp xử lý nợ thuế; thực hiện quyết liệt công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai áp dụng hóa đơn 

điện tử đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lộ trình đã đề ra.  

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện chi 

NSNN theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; ưu tiên dành nguồn kinh phí cho 

công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão lũ và các nhiệm 

vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh; kịp thời rà soát, điều chỉnh, điều hòa các 

nguồn vốn để thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân. 

Công tác quản lý thu, chi ngân sách được các Ngành, đơn vị, các huyện, 

thành phố tích cực tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp 

đã được HĐND, UBND quyết định với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất.  

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 

1. Về thu ngân sách nhà nước 

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  

Dự toán tỉnh giao thu NSNN trên địa bàn là 7.850.000 triệu đồng. Ước 

thực hiện cả năm đạt 7.909.870 triệu đồng, đạt 100,8% so với dự toán tỉnh giao, 

giảm 27,7% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Thu nội địa: dự toán giao 2.350.000 triệu đồng, ước đạt 2.908.000 triệu 

đồng, bằng 123,7% so với dự toán tỉnh giao, bằng 90,2% so với cùng kỳ. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: dự toán giao 5.500.000 triệu đồng, ước 

đạt 5.000.000 triệu đồng, bằng 90,9% so với dự toán, giảm 35,2% so với cùng kỳ.  

- Các khoản huy động, đóng góp: 1.870 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo). 
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1.2. Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách trên địa bàn 

- Thu nội địa: dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát đã thúc đẩy hoạt 

động thương mại, dịch vụ phục hồi; thu nội địa đạt kết quả tích cực, vượt dự 

toán giao. Trong tổng số 15 khoản thu: có 12 khoản thu đạt và vượt dự toán3, có 

02 khoản thu không giao dự toán nhưng phát sinh số thu4, có 02 khoản thu 

không đạt dự toán giao5, có 01 khoản thu đạt dự toán Trung ương giao nhưng 

không đạt dự toán tỉnh giao6. 

Cơ quan Thuế đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý thu, đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách 

mới, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19... bằng nhiều hình thức7; kịp thời hỗ trợ trong việc thực hiện 

hóa đơn điện tử; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng 

cường chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt triển 

khai các Đề án chống thất thu đã được ban hành trong các lĩnh vực8. 

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế9 thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội số tiền 80,7 tỷ đồng; giảm 

thuế bảo vệ môi trường10 để kiểm soát giá cả, giảm bớt khó khăn doanh nghiệp: 

63,2 tỷ đồng; giảm giá thuê tài sản, dịch vụ11 tại các đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là 3.952,2 triệu đồng nhằm hỗ trợ các tổ 

                                           
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (100%), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài (350%), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (113,3%), lệ phí trước bạ (104,9%), thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp (225%), thuế thu nhập cá nhân (141,2%), thu tiền sử dụng đất (191,5%), thu tiền cho 

thuê đất, thuê mặt nước (200%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (122,9%), thu khác ngân sách 

(157,1%), thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (220%), thu xổ số kiến thiết (100%). 

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 200 triệu đồng và thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 

26 triệu đồng. 

5 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (72,5%), hụt thu 84 tỷ đồng so với dự toán giao, do Tổng 

công ty không có chỉ tiêu phân bổ thuế về chi nhánh trên địa bàn tỉnh; Thuế bảo vệ môi trường hụt thu 4,1 tỷ 

đồng (97,6%), do thực hiện các chính sách về miễn, giảm thuế. 
6 Thu phí, lệ phí: hụt thu chủ yếu ở phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích trong khu 

vực cửa khẩu, ước đạt 300 tỷ đồng, bằng 120% so với dự toán Trung ương giao, bằng 85,7% so với dự toán 

HĐND tỉnh giao. 
7 Hỗ trợ trực tiếp: 637 lượt; hỗ trợ qua điện thoại: 1.063 lượt; hỗ trợ giải đáp bằng văn bản: 35 lượt.  

8 Tăng thu được 3.414 triệu đồng, bao gồm: hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân thu được 2.377 

triệu/363 hộ; chống thất thu rà soát đưa vào bộ quản lý tăng 1.037 triệu đồng/155 hộ; chống thất thu đối với công 

tác giám sát điều chỉnh thuế tăng 157 hộ.  

9 Cụ thể: giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 và Nghị định 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ: 48 tỷ đồng; giảm thuế TNCN theo Nghị quyết số 406/NQ-

UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 4,3 tỷ đồng; giảm lệ phí trước bạ theo Nghị 

định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ: 28,4 tỷ đồng. 
10 Giảm theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 48,2 

tỷ đồng, Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 15 tỷ đồng. 

11 Giảm giá thuê tài sản tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng số tiền 

363,8 triệu đồng; giảm giá dịch vụ xe ô tô ra vào Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công 

ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/3/2022 với số tiền 2.321,4 triệu 

đồng; giảm 1.267 triệu đồng tiền thuê Tòa nhà Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị trong giai đoạn từ 

tháng 01/2022 đến hết tháng 7/2022. 
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chức, cá nhân, doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, kích cầu 

và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Công tác cải cách hành chính được triển khai 

đồng bộ, tích cực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát tháo gỡ khó 

khăn, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát quỹ đất, tài sản 

gắn liền với đất để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân 

chia giữa các cấp ngân sách trong giai đoạn mới đã tăng cường nguồn lực, tạo 

điều kiện chủ động cho ngân sách cấp huyện trong quá trình thực hiện quản lý 

khai thác nguồn thu và sử dụng ngân sách cho các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách 

cấp huyện quản lý. Dự toán thu NSNN trên địa bàn các huyện, thành phố là 

1.169.500 triệu đồng, ước đạt 1.505.254 triệu đồng, đạt 128,7% dự toán giao. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố không bao gồm thu 

phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng 

trong khu vực cửa khẩu là 1.219.254 triệu đồng, đạt 143,5% dự toán giao, 11/11 

huyện, thành phố ước đạt và vượt dự toán (Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo). 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: năm 2022, phía Trung Quốc tiếp tục 

siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động 

xuất nhập khẩu chủ yếu tập trung tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Ga 

đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh, một phần rất ít phát sinh tại 

cửa khẩu chính Chi Ma. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan 

đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tại khu vực cửa khẩu tăng cường 

công tác thông tin, trao đổi, hội đàm về các biện pháp phòng chống dịch, thúc đẩy 

thuận lợi hóa thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu hàng hóa. Kết quả thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 mặc dù chưa 

đạt dự toán giao, giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất về kim 

ngạch xuất nhập khẩu đường bộ các tỉnh trên tuyến biên giới Việt Trung, góp 

phần quan trọng đóng góp cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động 

xuất khẩu nông sản qua biên giới. 

2. Về chi ngân sách nhà nước 

2.1. Tổng chi ngân sách địa phương: dự toán chi ngân sách địa phương 

giao (bao gồm Chương trình MTQG) là 12.012.936 triệu đồng, ước thực hiện 

năm 2022 là 13.821.991 triệu đồng, đạt 114,8% dự toán Trung ương giao (Trung 

ương giao là 12.042.198 triệu đồng), bằng 115,1% dự toán tỉnh giao, bằng 

109,2% so cùng kỳ, trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương: dự toán tỉnh giao là 9.663.619 triệu 

đồng, ước thực hiện là 9.983.538 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán, bằng 102,9% 

so với cùng kỳ, trong đó: 
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+ Chi đầu tư phát triển: dự toán chi 1.267.800 triệu đồng, ước thực hiện 

1.749.492 triệu đồng, bằng 138% dự toán, bằng 92,4% so với cùng kỳ. 

+ Chi thường xuyên: dự toán chi là 8.103.861 triệu đồng, ước thực hiện 

7.920.524 triệu đồng, đạt 97,7% dự toán, đạt 104,8% so với cùng kỳ. 

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

vụ khác: dự toán tỉnh giao (bao gồm dự toán giao đầu năm và dự toán bổ sung từ 

nguồn Trung ương bổ sung trong năm) là 2.349.317 triệu đồng, ước thực hiện đạt 

1.979.188 triệu đồng, đạt 84,2% so với dự toán, bằng 178,6% so với cùng kỳ.  

(Chi tiết tại Biểu số 03 kèm theo). 

2.2. Đánh giá chung về tình hình chi ngân sách 

- Chi đầu tư phát triển và các Chương trình mục tiêu quốc gia: ước giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2022 (bao gồm cả Chương trình MTQG) là 3.444 tỷ 

đồng, bằng 97,6% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

sở, ngành, chủ đầu tư, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án trọng 

điểm, dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, đề cao hơn nữa trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, 

chủ tịch UBND các huyện thành phố, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư; công tác chi đầu tư được kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, 

chính sách, đơn giá, định mức do Nhà nước ban hành. Tỉnh đã ứng vốn từ Quỹ 

Phát triển đất tỉnh số tiền 98.500 triệu đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng công trình trọng điểm thiếu vốn. 

Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG: ngay từ đầu năm, UBND 

tỉnh đã chủ động bố trí vốn ngân sách tỉnh cho các công trình, dự án thuộc 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với số kinh phí 100.000 triệu 

đồng để kịp thời triển khai các công trình, dự án đảm bảo các xã phấn đấu hoàn 

thành về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch năm 2022; các sở, ban, ngành, 

cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

giải ngân kế hoạch vốn được phân bổ năm 2022, ước thực hiện cả năm là 

832.465 triệu đồng, đạt 71,9% kế hoạch. 

- Chi thường xuyên: điều hành trong phạm vi dự toán được giao, kiểm 

soát chặt chẽ việc sử dụng, phân bổ, giao dự toán đã bố trí ở các lĩnh vực chi. Các 

đơn vị sử dụng ngân sách và các cấp ngân sách đã nghiêm túc tổ chức triển khai 

các giải pháp đề ra, thực hiện tuân thủ các quy định về định mức chi thường 

xuyên trong giai đoạn mới. Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước tăng cường 

công tác quản lý, kiểm soát chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán 

được duyệt. 

Ngân sách các cấp đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, khắc phục bão lũ, đảm bảo đời sống cho người dân; ngay trong dự 

toán đầu năm đã chủ động sắp xếp đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên, 

các chế độ, chính sách do Trung ương, tỉnh ban hành và chủ động dành nguồn 
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để thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, đề án, nghị quyết của tỉnh12. Tổ 

chức, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách đến các đối tượng bị ảnh hưởng, 

gặp khó khăn do dịch Covid-1913. Phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu, 

tiết kiệm chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản liên quan. 

2.3. Chi dự phòng ngân sách: tổng số chi dự phòng ngân sách ước thực 

hiện năm 2022 là 264.835 triệu đồng (trong đó dự phòng đầu năm giao là 
193.271 triệu đồng, bổ sung trong năm từ các nguồn điều chỉnh giảm dự toán, 
tiết kiệm thêm là 71.564 triệu đồng); việc sử dụng dự phòng đảm bảo đúng quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng thẩm quyền, góp phần xử lý kịp thời 

các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh14. 

2.4. Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với số tiền 

nhà đầu tư đã ứng trước được đối trừ tiền thuê đất ước thực hiện năm 2022 là 

48.335 triệu đồng, đạt 100% dự toán.  

2.5. Ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ ước thực hiện năm 2022 là 19.892 

triệu đồng, đạt 100% dự toán. 

III. Các nhiệm vụ tài chính khác 

1. Về cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, cân đối ngân sách 

1.1. Trong cơ cấu lại NSNN: UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức 

năng, các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu 

thúc đẩy, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN; phấn đấu giảm dần tỷ 

trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu ngân sách nhà nước, sắp xếp bộ máy 

quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã, tinh giản biên chế; giảm trừ dự toán ngân sách cấp chi lương đã 

được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại dự toán giao đầu năm 

số tiền là 33.860 triệu đồng để bổ sung chi khác ngân sách đáp ứng nhu cầu chi 

các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, quan trọng của tỉnh; thực hiện giảm cấp trực 

tiếp từ NSNN đối với đơn vị sự nghiệp công lập được nâng mức tự chủ. 

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, thu hồi dự toán đã giao cho các đơn vị dự 

toán còn dư để bổ sung cho các nhiệm vụ chi khác đã thực hiện nhưng chưa đủ 

nguồn thanh toán và bổ sung chi khác ngân sách để đảm bảo nguồn thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh với tổng số kinh phí trên 280 tỷ đồng. 

                                           
12 Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, Đề án giao thông nông thôn và các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh. 

13 Thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ cho 631 người lao động với kinh phí hỗ trợ là 497,5 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước 

năm 2022 cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn để thực hiện chi trả cho các đối tượng được giảm giá 

nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh, số tiền: 4.114, 7 triệu đồng... 

 14 Trong đó: chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 150.000 triệu đồng; chi các nhiệm vụ hỗ 

trợ diễn tập phòng thủ huyện Cao Lộc, Chi Lăng, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng Bình Gia, khắc phục hậu 

quả thiên tai, lũ lụt, sạt lở...là 111.937 triệu đồng. 
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Hoàn thành công tác giao tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập theo tiến độ theo quy định15. Tiếp tục triển khai thực hiện các 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu dịch vụ công theo Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên.  

1.2. Đối với quản lý nợ công: ngay từ đầu năm đã bố trí kinh phí chi trả 

nợ gốc và lãi vay từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung để hoàn trả các khoản 

các khoản vay theo đúng cam kết tại các hợp đồng vay lại. Việc quản lý nợ công 

được thực hiện kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Tổng dư nợ vay của tỉnh ước đến 

ngày 31/12/2022 là: 85.540 triệu đồng (Dư nợ vay lại vốn vay nước ngoài của 
Chính phủ16). Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương đảm bảo trong hạn mức 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các khoản vay lại vốn vay nước 

ngoài được quản lý, sử dụng đúng mục đích.  

1.3. Về cân đối ngân sách: ước thực hiện năm 2022, tổng thu điều tiết 

theo phân cấp sau khi trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực 

cửa khẩu, cân đối ngân sách tỉnh được đảm bảo.  

Các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu tiết 

kiệm chi, kết dư ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo các 

nhiệm vụ chi quan trọng, phòng, chống dịch bệnh, khắc phụ hậu quả thiên tai, 

đảm bảo cân đối ngân sách, bù hụt thu điều tiết (nếu có). 

2. Công tác quản lý giá và quản lý tài sản công 

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp 

quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn; 

kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá đối với các hàng hóa, dịch vụ 

                                           
15 Đã thực hiện phê duyệt phương án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh giai đoạn 2022-

2026 theo quy định tại khoản 3, Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ được 

92/94 đơn vị sự nghiệp thuộc khối tỉnh. Ttrong đó: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 

đầu tư (nhóm 1): 03 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2): 06 đơn vị; đơn vị sự 

nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (nhóm 3): 23 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 4): 60 đơn vị. Đối với 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng (Trung tâm 

Quy hoạch Xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng) do đang thực hiện sáp nhập thành 

01 đơn vị, do đó chưa có cơ sở thẩm định phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phê duyệt phương án tự 

chủ 689 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. 

16 Dự án: (1) “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương” - Hiệp định tài trợ 5810-VN: 

26.926 triệu đồng; (2) Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: 13.909 triệu đồng; (3) Dự án 

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập: 6.079 triệu đồng; (4) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 

thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình: 1.659 triệu đồng; (5) Dự án “Chuẩn bị 

dự. án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn”: 1.172 triệu đồng; (6) Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát 

triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn”: 35.795 triệu đồng. 
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do Nhà nước định giá và được mua sắm từ nguồn NSNN, các mặt hàng thiết 

yếu. Công tác thẩm định giá tài sản được triển khai nghiêm túc theo trình tự, thủ 

tục Nhà nước quy định17. 

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các sở, ban, ngành và các 

huyện, thành phố được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm đúng theo quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; tiếp tục 

nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Thực hiện phê duyệt phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ18 và tổ chức thực hiện phương 

án theo quy định; thực hiện các thủ tục bán đấu giá 23 xe ô tô, phê duyệt 3 Đề án 

sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập19; chỉ đạo thực hiện đầy đủ 

các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công về mua sắm hàng hoá, dịch vụ từ NSNN theo phương thức tập trung, trong 

đó yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc lựa chọn nhà thầu theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ và giá mua tối 

ưu; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.  

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh tra, 

kiểm toán 

Các ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

tích cực trao đổi, phối hợp, nắm thông tin từ các cơ quan liên quan, tổ chức triển 

khai thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực 

quản lý thu, chi ngân sách, quản lý sử dụng vốn đầu tư, giá, hồ sơ kê khai thuế 

của doanh nghiệp…. Các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh triển khai 64 cuộc 

thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính, kinh tế đối với 147 cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp; đã kết thúc 43/64 cuộc, ban hành 43 kết luận thanh tra, phát hiện 

sai phạm về kinh tế với số tiền trên 9 tỷ đồng thực hiện kiến nghị thu hồi nộp 

NSNN, giảm trừ thanh toán, quyết toán. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán đã kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị dự toán, 

                                           
17 Thực hiện thẩm định 21 hồ sơ định giá tài sản với giá trị đề nghị thẩm định: 135.766 triệu đồng, sau 

thẩm định là 119.490 triệu đồng, giảm 16.276 triệu đồng; 44 phương án giá đất cụ thể, 11 phương án hệ số điều 

chỉnh giá đất phục vụ cho công tác bồi thường GPMB, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; định 

giá 12 hồ sơ tố tụng hình sự.  

18 Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

19 Các Quyết định: số 727/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh Dịch vụ cho thuê chỗ ngồi tại tầng 3 Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị; số 794/QĐ-UBND ngày 

08/5/2022 phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn; số 

1591/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh tại Trung tâm 

Y tế huyện Hữu Lũng. 
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các doanh nghiệp, các cấp ngân sách20. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh kiểm 

soát chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán được duyệt, giải quyết kịp 

thời hồ sơ thanh toán, qua đó đã trả lại đơn vị 22.159 hồ sơ phải hoàn thiện.  

Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định, ước thực hiện năm 2022 toàn tỉnh thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán được 425 dự án (công trình, hạng mục công trình hoàn thành) 

với giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 4.008.958 triệu đồng, giá trị quyết 

toán được phê duyệt là 3.984.256 triệu đồng, tiết kiệm cho NSNN số tiền là 

24.702 triệu đồng, bằng 0,62% giá trị chủ đầu tư đề nghị. 

Các cơ quan tổng hợp nghiêm túc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị 

kiểm toán còn tồn đọng21; quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán 

về xử lý tài chính như sau: đối với các kiến nghị từ năm 2019 trở về trước là 

617,0/636,8 tỷ đồng, đạt 96,9%; đối với các kiến nghị niên độ năm 2020 là 

125,6/129,2 tỷ đồng, đạt 97,2%; đối với các kiến nghị niên độ năm 2021 là 

395,7/639,3 tỷ đồng, đạt 61,9%.  

4. Công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp nhà nước  

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ 

về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của các doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch22 và 

chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động 

năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo 

quy định23. Qua kết quả giám sát và tổng hợp số liệu tài chính trong năm cho 

thấy các doanh nghiệp bảo toàn được vốn, an toàn về tài chính, thực hiện nghĩa 

vụ tài chính theo quy định. Đối với 03 doanh nghiệp có vốn nhà nước (cổ phần 

của Nhà nước nắm giữ 36%) chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại doanh 

                                           
20 Cơ quan Thuế đã thực hiện 203 cuộc thanh kiểm tra, truy thu và phạt là 8.670 triệu đồng, giảm lỗ 

35.814 triệu đồng, giảm khấu trừ 11.034 triệu đồng. Giải quyết 662 hồ sơ hoàn thuế với số tiền được hoàn là 

44.352 triệu đồng; cơ quan Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan dự kiến 132 cuộc, tổng số đã thu nộp 

NSNN là 6.000 triệu đồng; Cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện thành phố 

triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; số vụ dự kiến thực hiện năm 2022 là 

2.705 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 2.309 vụ, số tiền phạt nộp NSNN là 8.236 triệu đồng, tịch thu, tiêu huỷ, 

xử lý khác 23.865 triệu đồng. 

21 Thực hiện Thông báo số 521/TB-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh về kết luận của UBND tỉnh 

tại cuộc họp chuyên đề xem xét thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán: KBNN tỉnh đã thực hiện 

kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với huyện Lộc Bình; Cục Thuế tỉnh đã thực hiện kiểm tra đối với 

các kiến nghị về tăng thu đối với một số Công ty, doanh nghiệp; Sở Tài chính đã thực hiện kiểm tra việc thực 

hiện thu hồi nộp thuế cổ tức, lợi nhuận chưa nộp NSNN.  

22 Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ năm 2022 

23 Báo cáo: số 202/BC-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về tình hình giám sát đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà 

nước năm 2021; số 387/BC-UBND ngày 27/8/2022 UBND tỉnh về kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 

2022 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh. 
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nghiệp phối hợp với Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện kế hoạch tài chính 

đã được giao năm 202224 (các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định 
không thực hiện giám sát 06 tháng đầu năm). 

IV. Những hạn chế và nguyên nhân 

1. Hạn chế 

1.1. Về thu ngân sách 

- Có 04 khoản thu chưa đạt dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: thu từ doanh 

nghiệp nhà nước Trung ương (72,5%), thuế bảo vệ môi trường (97,6%), thu phí, lệ 

phí (83,1%) (trong đó thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đạt 85,7% dự toán HĐND tỉnh 
giao); thu hoạt động xuất nhập khẩu (90,9%).  

- Công tác quản lý, thu hồi nợ thuế được tăng cường thực hiện, số nợ thuế do 

ngành thuế quản lý đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên khoản nợ có khả năng thu và 

nợ chờ điều chỉnh vẫn còn cao; việc rà soát, trình xử lý số nợ thuế hoạt động xuất 

nhập khẩu thuộc đối tượng xóa và khoanh nợ theo quy định còn chậm, tổng nợ thuế 

là: 344,3 tỷ đồng25.  

- Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chưa mang tính bền 

vững, tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương còn hạn chế; việc thực 

hiện đấu giá một số khu đất, tài sản công còn chậm; vẫn còn có việc thiếu chặt chẽ, 

thất thu trong công tác quản lý, kê khai thuế. 

1.2. Về chi ngân sách 

- Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị 

chưa hiệu quả, một số đơn vị có nhiệm vụ chi đã được giao dự toán từ đầu 

năm nhưng không triển khai thực hiện được hết, phải điều chỉnh giảm dự 

toán, thu hồi về ngân sách tỉnh; một số chế độ chính sách chưa được phân bổ 

kịp thời.  

- Công tác thẩm định giá và tiến độ thẩm định giá, tổ chức đấu thầu còn 

gặp khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục dẫn đến một số dự án không 

thực hiện được, một số dự án triển khai nhưng phải huỷ thầu.  

- Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong lộ trình thực hiện xây 

dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và cơ chế đấu thầu theo Nghị định số 

                                           
24 Quyết định 692/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính 

năm 2022 cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý. 

25 (1) Các khoản nợ thuế thu nội địa ước tính đến 31/12/2022 là 160 tỷ đồng (trong đó nợ có khả năng 

thu 118 tỷ đồng, nợ khó thu 2 tỷ đồng, nợ chờ điều chỉnh: 40 tỷ đồng), giảm 72 tỷ đồng so với 31/12/2021, thu 

hồi nợ cũ từ năm trước chuyển sang là 95 tỷ đồng. (2) Các khoản nợ thuế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 184,3 

tỷ đồng, giảm 0,36 tỷ đồng so với 31/12/2021 (trong đó: nhóm nợ thuộc diện được khoanh nợ, xóa nợ, chờ xét 

miễn giảm nợ là 181,22 tỷ đồng; nợ phạt vi phạm hành chính: 0,75 tỷ đồng; nợ có khả năng thu: 2,33 tỷ đồng), 

thu hồi nợ thuế năm 2021 chuyển sang 5,16 tỷ đồng (thu hồi nợ khó thu: 4,3 tỷ đồng, thu hồi nợ có khả năng thu: 

882,8 triệu đồng). 
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32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

- Nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, kinh phí đối ứng các dự án, đối ứng các chương trình MTQG lớn, 

tuy nhiên nguồn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. Một số dự án trong quá trình 

triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư còn gặp 

nhiều khó khăn, tiến độ chậm, thủ tục điều chỉnh dự án còn một số vướng mắc. 

Công tác triển khai phân bổ dự toán và thực hiện giải ngân các Chương trình 

MTQG tại một số đơn vị, huyện còn chậm 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của một số ngành, huyện còn chưa được 

thực hiện thường xuyên, nhất là công tác tự kiểm tra; việc thực hiện kết luận 

thanh tra, kiểm toán tại một số đơn vị, cấp ngân sách còn chậm; công tác quản lý 

tài sản công một số nơi còn thiếu chặt chẽ. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; giá nhiên liệu và 

các nguyên liệu đầu vào tăng, dẫn đến doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp giảm. 

- Hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ở lĩnh vực thương 

mại, xuất nhập khẩu không ổn định do phụ thuộc vào chính sách thương mại 

biên giới của Trung Quốc. 

- Việc triển khai các chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của Trung 

ương nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và kiểm soát giá cả; việc điều 

chỉnh giá điện nội bộ của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc26, thực hiện phân bổ 

thuế của các Tổng công ty về chi nhánh trên địa bàn tỉnh trong khối doanh nghiệp 

nhà nước Trung ương27 cũng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các khoản thu trong 

năm giảm. 

- Phía Trung Quốc áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt ở mức độ 

cao đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh để 

phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên thay đổi phương thức giao nhận hàng 

hóa xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu, tiếp tục dừng thông quan tại các cửa khẩu 

phụ trên địa bàn tỉnh, triển khai quy trình giao nhận hàng hoá không tiếp xúc theo 

phương thức cắt nối conteiner... khiến thời gian giao hàng kéo dài, năng lực thông 

quan chậm; đối với mặt hàng phương tiện vận tải có số thu chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng do chính sách quản lý 

                                           
26 Năm 2020: giá điện đầu vào là 916,15đ/kwh, giá bán điện đầu ra là 1.842,26đ/kwh; năm 2021: giá 

điện đầu vào là 1.356,9đ/kwh, giá bán điện đầu ra là 1.887,6đ/kwh; năm 2022: giá điện đầu vào là 1.428,5đ/kwh, 

giá bán điện đầu ra là lên 1.904,8đ/kwh.  

27 Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP thực hiện phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 

của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương tại Lạng Sơn năm 2022 là 1,1 tỷ đồng, quý IV năm 2022, Tổng công ty 

không có kế hoạch phân bổ thuế cho tỉnh Lạng Sơn. Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP ước 

thu năm 2022 được 9,2 tỷ đồng. 
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của Trung Quốc và việc thực hiện phòng chống dịch (như điều tiết xe xếp hàng 

lần lượt và ưu tiên mặt hàng nông sản, linh kiện sản xuất, mỗi nhãn hiệu ô tô được 

đăng ký theo một tỷ lệ hạn chế (khoảng 10 – 20 xe/ngày), mở tờ khai hai lần đối 

với mặt hàng ô tô có nhà máy sản xuất ngoài địa bàn tỉnh Quảng Tây) đã chuyển 

hướng làm thủ tục nhập khẩu qua các cửa khẩu tại tỉnh khác có điều kiện thuận 

lợi hơn. Việc thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại, rất 

nhiều dòng hàng được cắt giảm thuế quan và có thuế suất nhập khẩu thấp (0%-

5%) cũng ảnh hưởng đến thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Những tháng đầu năm, việc rà soát và thực hiện xây dựng phương án tổng 

thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đấu giá đất, tài sản công. 

công tác phối hợp thực hiện rà soát quy trình, thủ tục đấu giá đất, tài sản trên đất  

của một số đơn vị còn thiếu chủ động và chậm. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, 

không có khả năng nộp tiền nợ đọng thuế; một số doanh nghiệp chây ì, trốn 

tránh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế... nên hiệu quả thu hồi nợ chưa cao (trong đó 

nợ đọng thuế từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các khoản nợ khó thu, kéo dài, 

nhiều khoản nợ phát sinh trên 10 năm của các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản 

chiếm đến 97%)  

2.2. Về chi ngân sách nhà nước 

- Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện các văn bản của Trung ương về thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới giai đoạn 2021 - 2025, việc 

phân bổ vốn của ngân sách Trung ương cho địa phương được thực hiện vào tháng 

5 năm 2022 với yêu cầu khẩn trương, đảm bảo các quy định hiện hành. Tuy nhiên 

văn bản hướng dẫn của Trung ương ở một số lĩnh vực còn chưa được đồng bộ, 

thống nhất, dẫn đến việc phân bổ, hướng dẫn cũng như xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật làm cơ sở thực hiện chi còn gặp khó khăn khi triển khai, áp dụng.  

- Một số chủ đầu tư, thủ trưởng đơn vị chưa sát sao trong việc quản lý, sử 

dụng kinh phí, giải ngân thanh toán nguồn vốn, do vậy còn việc dồn chứng từ 

vào dịp cuối năm; một số chủ đầu tư thực hiện giải ngân chưa đúng với cam kết 

đã đề ra; quy trình mua sắm, đấu thầu trong năm còn chậm, tỷ lệ hoàn thành 

chưa cao do khó khăn về thẩm định giá và việc cung ứng hàng hóa. 

- Một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa 

được khắc phục, giải quyết kịp thời, dẫn đến tiến độ thẩm định dự án chậm hơn 

so với quy định hoặc chưa có mặt bằng sạch để thực hiện đầu tư xây dựng; một 

số văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện một số chế độ, chính 

sách ban hành còn vướng mắc, bất cập, chưa đầy đủ, đồng bộ28. 

                                           
28 Một số định mức đầu tư, hỗ trợ được đề xuất và làm căn cứ xây dựng thực hiện một số nội dung 

Chương trình MTQG các định mức về: hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất; đầu tư công trình nước sinh hoạt tập 

trung; hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa chợ; về công tác mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 

3,7,10, hiện nay còn thiếu thông tin về thẩm định giá một số mặt hàng, chưa có cơ sỏ để thẩm định giá; một số 
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- Công tác chỉ đạo điều hành của một số cơ quan, đơn vị, cấp ngân sách 

còn hạn chế, chưa chủ động cân đối bố trí kinh phí để thực hiện chi các nhiệm 

vụ phát sinh trên địa bàn theo phân cấp. Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân 

sách, tài sản công và triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của 

cơ quan tài chính các cấp và một số cơ quan, đơn vị dự toán chưa được quan tâm 

thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc kiểm tra, giám sát công tác phân 

bổ, giao dự toán của một số đơn vị đối với đơn vị dự toán cấp dưới chưa kịp thời, 

chặt chẽ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý NSNN.  

 Đánh giá chung: năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng 

thực hiện các mục tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu 

tiên triển khai thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong 

bối cảnh thiên tai, dịch bệnh những tháng đầu năm còn diễn biến phức tạp, khả 

năng phục hồi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hạn chế... nhưng với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chủ 

động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, 

cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân 

và cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 được điều 

hành chặt chẽ, tiết kiệm, linh hoạt, đảm bảo đúng các quy định chung. Thu nội 

địa tăng so dự toán giao; cân đối ngân sách được bảo đảm, cơ bản đáp ứng 

nguồn lực chi khắc phục hậu quả do thiên tai, phòng, chống dịch, đối ứng nguồn 

thực hiện các chương trình MTQG và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan 

trọng, cấp bách, góp phần quan trọng đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh.  

 

Phần thứ hai 

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 2023 

 

Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch tài chính 5 năm 2021 – 

2025, kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2022, cùng với sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết tâm, 

quyết liệt của UBND tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh 

tế, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị là những tiền đề, cơ sở quan trọng thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó vẫn còn có một số khó khăn 

như: năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh chưa cao, sức 

chống chịu và khả năng cạnh tranh chưa đủ mạnh, biến đổi khí hậu, dịch bệnh 

khác vẫn diễn biến phức tạp, nguồn lực tài chính của ngân sách nhà nước, doanh 

                                                                                                                                    
định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại khoản 

1 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP chưa ban hành, sửa đổi, bổ sung đầy đủ.  
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nghiệp và người dân vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19, nhu 

cầu về kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, đề án, kế hoạch của 

tỉnh lớn trong khi nguồn ngân sách còn hạn chế. 

Với dự báo tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh, cùng các yêu cầu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xác định mục tiêu NSNN năm 2023 là: tập 
trung, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội; tiếp tục cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, sử dụng có hiệu quả nguồn 
NSNN, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp, góp phần đảm bảo quốc phòng, an 
ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Chương trình, kế hoạch, đề án và 

các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đảm bảo nguồn thực hiện đối ứng 3 Chương 
trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế tự chủ, 
tự đảm bảo kinh phí hoạt động khu vực sự nghiệp công lập; siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách trên các lĩnh vực, 
các nội dung và nhiệm vụ chi. 

Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được xây 

dựng theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, 

phân bổ nguồn vốn đầu tư, phân bổ nguồn chi thường xuyên, cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc phân bổ ngân sách  

1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước 

- Dự toán thu NSNN được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các quyết định giao dự toán năm 2023 của 

Trung ương cho địa phương.  

- Dự toán thu NSNN năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của pháp 

luật về thuế, phí và lệ phí; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết 

hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa 

công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, chống chuyển 

giá, gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý chặt chẽ giá tính thuế; đẩy mạnh thanh 

tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế. 

- Việc xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách trên cơ sở dự báo tình hình 

kinh tế, tài chính để đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2022 làm 

cơ sở xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023.  

2. Về dự toán chi ngân sách 

Dự toán chi NSNN năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục quán triệt 

các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, 

đổi mới khu vực sự nghiệp công; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi 

đầu tư phát triển, cụ thể: 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 

- Đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình phục hồi theo dự 

toán, nhiệm vụ đã cam kết; ưu tiên bố trí vốn trả nợ đúng hạn, đảm bảo hạn mức 
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dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng tâm trọng điểm; để thanh toán 

cho các công trình, dự án đã hoàn thành quyết toán; vốn đối ứng cho các dự án, 

đối ứng Chương trình MTQG. 

2.2. Chi thường xuyên: 

- Tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường 

xuyên NSNN quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 

của HĐND tỉnh về định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. 

- Ưu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện chuẩn nghèo mới; kinh phí thực hiện 

niệm vụ mới phát sinh; tập trung nguồn lực ở các lĩnh vực chi để lồng ghép 

nguồn vốn, bố trí vốn đối ứng thực hiện 3 Chương trình MTQG; cải thiện môi 

trường đầu tư; hỗ trợ phát triển hợp tác xã; thực hiện các Nghị quyết chuyên đề 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các Kết luận của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy. 

2.3. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: phân bổ theo nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức do HĐND tỉnh quy định và các văn bản hướng dẫn của Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương. 

2.4. Dự phòng ngân sách: đối với ngân sách địa phương là 2% tổng chi 

cân đối ngân sách địa phương.  

2.5. Trích quỹ dự trữ tài chính: thực hiện theo phân bổ của Trung ương. 

II. Nội dung phân bổ 

1. Về thu ngân sách 

Phân bổ theo từng sắc thuế, trong đó chi tiết ngân sách tỉnh và ngân 

sách huyện. 

2. Về chi ngân sách 

- Phân bổ theo các lĩnh vực chi, trong đó chi tiết: ngân sách tỉnh và 

ngân sách huyện. 

- Trong từng lĩnh vực chi giữ nguyên định mức phân bổ ngân sách, 

nguyên tắc phân bổ để phân bổ dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, 

thành phố, trong đó đã đảm bảo nguồn thực hiện các cơ chế, chính sách của 

Trung ương và của tỉnh ban hành. 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị dự toán và các cấp ngân sách tiếp tục thực 

hiện các quy định hiện hành về tích luỹ, tạo nguồn để cải cách tiền lương theo 

quy định. 

- Các nội dung, nhiệm vụ phát sinh trong năm, trên cơ sở đề xuất của các 

ngành, đơn vị, các huyện, thành phố, sau khi có chủ trương của cấp có thẩm 

quyền, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí để thực hiện phù hợp với khả năng cân đối 

các nguồn ngân sách. 
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III. Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Dự toán tổng thu NSNN trên địa bàn là 8.200.000 triệu đồng, trong đó: 

 - Thu nội địa là: 2.200.000 triệu đồng.  

 - Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là: 6.000.000 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương là 13.592.487 triệu đồng, tăng 1.579.551 

triệu đồng so với dự toán tỉnh giao năm 2022, gồm: tăng chi các nhiệm vụ chi đầu 

tư phát triển; tăng chi cân đối đảm bảo các nhiệm vụ, chế độ, chính sách đã được 

cấp có thẩm quyền ban hành; tăng chi thực hiện các Chương trình MTQG năm 

2023, chi từ nguồn tăng thu, bố trí dự phòng ngân sách đảm bảo theo quy định. 

3. Cân đối ngân sách địa phương  

3.1. Tổng thu ngân sách địa phương là: 13.573.387 triệu đồng, gồm: 

- Thu điều tiết: 2.025.000 triệu đồng.  

- Thu bổ sung cân đối: 7.996.216 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 3.552.171 triệu đồng. 

3.2. Tổng chi ngân sách địa phương: 13.592.487 triệu đồng, gồm: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 10.040.316 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: 1.250.038 triệu đồng. 

+ Chi thường xuyên: 8.484.574 triệu đồng. 

+ Chi dự phòng ngân sách: 200.810 triệu đồng. 

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn tăng thu: 103.494 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 3.552.171 triệu đồng. 

3.3. Bội chi ngân sách nhà nước: 19.100 triệu đồng. 

3.4. Vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại: 29.000 triệu đồng. 

4. Phương án phân bổ ngân sách địa phương 

4.1. Phân bổ nhiệm vụ thu cho các đơn vị: 8.200.000 triệu đồng, cụ thể: 

- Các huyện, thành phố thu: 1.078.700 triệu đồng. 

- Cục Thuế thu: 1.121.300 triệu đồng. 

- Cục Hải quan thu: 6.000.000 triệu đồng. 

4.2. Phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị: 13.592.487 triệu đồng, cụ thể: 

- Chi cân đối ngân sách: 10.040.316 triệu đồng. 
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- Chi chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác: 3.552.171 triệu đồng. 

(UBND tỉnh có Tờ trình riêng về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự 
toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương năm 2023) 

IV. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023 

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 

2023, cần quán triệt sâu sắc các định hướng, chủ trương lớn theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu 

quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:  

Một là, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, 

thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã. Chủ động triển khai quyết liệt có hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo cân đối ngân sách góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi và phát 

triển bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Hai là, tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán 

giao ở mức cao nhất để đảm bảo nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp 

thuế; tăng cường các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 

trong đó chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển 

Chính phủ điện tử, chính quyền số, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh 

thông thoáng, thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển mở rộng sản 

xuất kinh doanh.  

- Tiếp tục phân tích, rà soát, dự báo, bám sát thực tiễn để đánh giá những nhân 

tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn; chủ động kịp thời xử lý các nhiệm 

vụ phát sinh, ứng phó linh hoạt phù hợp với bối cảnh kinh tế còn chưa phục hồi hoàn 

toàn, để đảm bảo thu NSNN đáp ứng các nhu cầu chi, đảm bảo cân đối ngân sách. 

- Rà soát kỹ lại các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế cho các cá nhân, 

doanh nghiệp theo quy định và đôn đốc các đối tượng nộp vào NSNN ngay khi 

hết thời gian được gia hạn, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khuyến khích 

cạnh tranh phát triển. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý thu NSNN, quyết tâm thu 

đạt và vượt dự toán giao. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác chống 

thất thu ngân sách, tăng cường triển khai mạnh mẽ các Đề án chống thất thu đã 

được ban hành trong các lĩnh vực (như: hoạt động sản xuất kinh doanh; cá nhân 

cho thuê tài sản; hoạt động san lấp, khai thác đất và khai thác khoáng sản; hoạt 
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động kinh doanh vận tải và phương tiện chuyên dùng); tập trung truy thu một số 

các khoản thu đặc thù của tỉnh biên giới, rà soát thuế khoán cho sát, đúng với 

thực tế...; đẩy mạnh thu thuế nợ đọng, thực hiện xóa nợ cho các đối tượng theo 

quy định; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thực hiện tốt 

công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, 

tăng thu cho NSNN; kiểm soát chặt chẽ công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại; đẩy mạnh năng lực thông quan hàng hoá, giao nhận hàng hoá xuất 

nhập khẩu. 

- Đẩy mạnh điện tử hoá trong quản lý thuế, hiện đại hoá quản lý thu ở tất 

cả các khâu như đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, quản lý nợ đọng 

thuế theo phương thức điện tử, quản lý hoá đơn điện tử, đồng bộ kết nối dữ liệu 

với các cơ quan quản lý nhà nước để quản lý các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản …. thúc đẩy công tác chuyển đối số trong công tác quản lý doanh 

nghiệp và thu ngân sách. 

- Tiếp tục rà soát, khai thác, mở rộng các nguồn thu: đẩy mạnh sắp xếp tài 

sản công, tạo nguồn thu qua bán đấu giá các tài sản trên địa bàn; quản lý chặt 

chẽ lĩnh vực kinh doanh trên mạng, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản 

quy định liên quan...  

- Các ngành, các huyện, thành phố giao dự toán thu ngân sách năm 2023 cho 

các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới, đảm bảo không thấp hơn so dự toán 

được giao; phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo thu NSNN các cấp; chỉ đạo 

các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tăng cường 

công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu.  

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm trọng điểm, 

tạo mặt bằng để thu hút đầu tư, rà soát hoàn thiện các quy định theo thẩm quyền 

về đất đai, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu 

tư, góp phần tăng nguồn thu cho NSNN. 

Ba là, tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa chi thường 

xuyên, chi đầu tư; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN; tăng cường 

kỷ luật tài chính, ngân sách, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo 

nguồn chi thực hiện các cơ chế chính sách của trung ương, tỉnh ban hành. 

- Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách, ưu tiên nguồn lực vào các nhiệm vụ 

quan trọng, phục vụ các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng, đối ứng vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện các 

Chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

- Điều hành chi NSNN năm 2023 theo dự toán được giao, đảm bảo chặt 

chẽ; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; tập trung 

thực hiện rà soát, sắp xếp, lồng ghép các nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi 

thường xuyên chưa thực sự cần thiết; tăng cường quản lý chi thường xuyên, đẩy 
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mạnh công tác đấu thầu, đặt hàng, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp công phù 

hợp với tình hình thực tế và đặc thù từng lĩnh vực; ưu tiên dành nguồn thực hiện 

các chính sách an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm các 

nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. 

- Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, 

ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, 

đấu thầu; tăng cường kiểm tra giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng 

NSNN, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, xử lý nghiêm các vi 

phạm trong đấu thầu, mua sắm tài sản công, quản lý, sử dụng tài sản, NSNN;  

tiếp tục thực hiện tích luỹ, 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. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, 

tăng cường hướng dẫn về thực hiện cơ chế, chính sách về chi NSNN, phù hợp 

với quy định pháp luật, trong khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế 

của địa phương, đồng thời, đề xuất bãi bỏ các cơ chế, chính sách không còn phù 

hợp, nhất là trong thực hiện đối với Chương trình MTQG, có mục tiêu, chế độ 

chính sách tỉnh ban hành. 

- Các cấp ngân sách chủ động sử dụng nguồn chi dự phòng và các nguồn 

lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục 

hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đối ứng vốn Chương trình MTQG theo quy định và 

các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh trong năm. Trường 

hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn 

các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán và sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp theo 

quy định của Luật NSNN. 

- Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, tuân 

thủ đúng nội dung, quy trình kiểm soát chi, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

thanh toán, nhất là kiểm soát chi trong việc chi tiêu, đảm bảo đúng chính sách, chế 

độ quy định đối với các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi cho bộ máy quản lý 

nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm ô tô, phương tiện, trang thiết bị đắt tiền. 

Bốn là, tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức 

bộ máy hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao 

mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công và 

đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công. 

Năm là, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường; tiếp tục phát huy 

nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả tài 

sản công; tăng cường giám sát công tác quản lý vốn tại doanh nghiệp nhà nước.  

- Thực hiện quản lý, điều hành, bình ổn giá cả thị trường khi có những 

biến động phức tạp, thiên tai, dịch bệnh; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện thẩm định giá, xác định giá; thực hiện nghiêm túc quy 

định phân công thẩm định giá; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giá để kịp 

thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối 
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với các nguyên nhiên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, 

ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá. 

- Thực hiện tốt công tác rà soát quỹ đất, tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh năm 2023 gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế 

- xã hội. Tập trung và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyển sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất, góp phần tăng thêm nguồn lực cho đầu tư 

phát triển cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chú trọng thực hiện trình tự, thủ tục theo 

đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

- Tăng cường, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra của cơ quan chuyên môn; rà soát, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị 

bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định; thực 

hiện nghiêm các văn bản quy định có liên quan về mua sắm, quản lý và xử lý tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ. 

- Tăng cường trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành và 

giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp công tác chuyển đổi số 

nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, tài chính, NSNN, các ngành, lĩnh vực trực 

tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp; cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục, điều kiện 

kinh doanh không còn phù hợp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

của doanh nghiệp, hợp tác xã tạo môi trường ổn định để doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế phát triển cạnh tranh lành mạnh. 

Bảy là, nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công chức làm công tác tài chính, kế 

toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp xã, nhằm đảm bảo thực hiện đúng 

các chuẩn mực kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý theo quy định. 

 

Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 3 NĂM 2023 - 2025 

 

I. Mục tiêu xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 

2022, các mục tiêu kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025, mục tiêu đặt ra đối 

với kế hoạch tài chính 3 năm 2023 - 2025 là: xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân 

sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2023 - 2025; đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, tạo cơ sở chủ động xây dựng các kế hoạch, thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp cho các lĩnh vực liên quan, góp phần hoàn thành các mục 

tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  
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II. Dự báo những yếu tố tác động đến kế hoạch tài chính - ngân sách 

3 năm 2023 - 2025 

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát của 

HĐND tỉnh, sự chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự 

đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực 

phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác quản lý thu, chi ngân sách. 

Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và dự 

kiến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2023 - 2025, tạo tiền đề, động lực để thực 

hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2023 - 2025; các chính sách về thu ngân sách 

cơ bản tiếp tục ổn định, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, 

lãng phí được đẩy mạnh, trách nhiệm các cấp, ngành, công chức trong thực thi 

nhiệm vụ dần được nâng lên, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện sẽ đảm 

bảo tính khả thi trong việc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 

Bên cạnh những thuận lợi, dự báo còn những yếu tố khó khăn tác động 

đến kế hoạch tài chính 3 năm 2023 - 2025 như sau:  

- Diễn biến phức tạp các biến thể Covid-19, ảnh hưởng thiên tai, biến đổi 

khí hậu; cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài có thể làm tăng chi phí, giá cả 

nguyên nhiên vật liệu, làm cho đà phục hồi chậm lại; sự phục hồi kinh tế ở một 

số lĩnh vực không đồng đều, bên cạnh đó việc phát triển sản xuất kinh doanh 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn chưa cao. 

- Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, nguồn thu ngân sách điều tiết theo 

phân cấp còn thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhất là 

kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp và nông thôn; các dự án lớn mới đang triển 

khai, dự kiến hết giai đoạn mới hoàn thành, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ 

yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có những doanh nghiệp lớn; việc 

thiếu mặt bằng sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực thấp, vị trí ít thuận lợi cho 

thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nên chưa tạo ra được sự tăng 

trưởng cao, nguồn thu lớn và ổn định. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là thương 

mại, xuất nhập khẩu không ổn định do phụ thuộc vào chính sách thương mại 

biên giới của Trung Quốc.... 

- Trong cơ cấu thu NSNN, thu từ hoạt động thương mại dịch vụ; thu phí 

hạ tầng cửa khẩu, thu tiền sử dụng đất còn chiếm tỷ trọng lớn; đây là các nguồn 

thu không bền vững, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn tăng chi đầu tư phát triển 

của địa phương. 

- Cơ cấu lại chi ngân sách gặp nhiều khó khăn, áp lực chi ngân sách lớn, 

để đảm bảo nguồn lực thực hiện chi đầu tư phát triển, các nhiệm vụ theo các 
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chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt, các 

chế độ chính sách theo nguyên tắc cần ngân sách địa phương đối ứng nguồn để 

thực hiện trong điều kiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, bên cạnh 

đó cần hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh khó lường. 

- Một số cơ chế chính sách của Trung ương ảnh hưởng đến ngân sách giai 

đoạn 2024 - 2025 như chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, hỗ trợ về thuế phí, lệ 

phí và tiền thuê đất... 

III. Dự báo tình hình kinh tế, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

chủ yếu của địa phương 

Dự báo tình hình kinh tế, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 

của địa phương giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể như sau:  

- Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành: năm 

2023 là 45.210 tỷ đồng; năm 2024 là 50.610 tỷ đồng; năm 2025 là 54.431 tỷ đồng. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: năm 2023 là 7,45%; năm 2024 là 7,5%; năm 

2025 là 7,55%.  

- Cơ cấu kinh tế: năm 2023 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 19,93%, công 

nghiệp - xây dựng chiếm 25,24%, dịch vụ chiếm 50,3%, thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm chiếm 4,53%; năm 2024 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 17,94%, 

công nghiệp - xây dựng chiếm 24,86%, dịch vụ chiếm 52,09%, thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,11%; năm 2025 nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 

17,52%, công nghiệp - xây dựng chiếm 25,34%, dịch vụ chiếm 52,18%, thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,96%. 

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn: năm 2023 là 34.790 tỷ 

đồng; năm 2024 là 35.500 tỷ đồng; năm 2025 là 38.100 tỷ đồng. 

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: năm 2023 là 1.000 triệu USD; năm 

2024 là 3.700 triệu USD; năm 2025 là 3.890 triệu USD. 

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: năm 2023 là 2.500 triệu USD; năm 

2024 là 2.630 triệu USD; năm 2025 là 2.760 triệu USD. 

- Dân số: năm 2023 là 808,4 nghìn người; năm 2024 là 808,4 nghìn 

người; năm 2025 là 821,2 nghìn người. 

- Thu nhập bình quân đầu người: năm 2023 là 55,93 triệu đồng; năm 2024 

là 62,1 triệu đồng; năm 2025 là 66,3 triệu đồng. 

- Số lao động được giải quyết việc làm mới: năm 2023 là 17.000 người; 

năm 2024 là 15.000 người; năm 2025 là 15.000 người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: năm 2023 là 62%; năm 2024 là 63,3%; năm 

2025 là 65,0%. 
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- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới: năm 2023 là 95 xã; năm 2024 là 

105 xã; năm 2025 là 115 xã. 

IV. Các chỉ tiêu về quản lý nợ 

Dự kiến giai đoạn 2023 - 2025, các chỉ tiêu về nợ chính quyền địa phương 

như sau: 

- Năm 2023: hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương là 

383.800 triệu đồng; mức dư nợ đầu kỳ: 85.540 triệu đồng; trả nợ gốc vay: 9.900 

triệu đồng; mức vay trong kỳ: 29.000 triệu đồng; mức dư nợ cuối kỳ: 104.640 

triệu đồng. 

- Năm 2024: hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương là 

517.900 triệu đồng; mức dư nợ đầu kỳ: 104.640 triệu đồng; trả nợ gốc vay: 

9.946 triệu đồng; mức vay trong kỳ: 141.975 triệu đồng; mức dư nợ cuối kỳ: 

236.669 triệu đồng. 

- Năm 2025: hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương là 

755.118 triệu đồng; mức dư nợ đầu kỳ: 236.669 triệu đồng; trả nợ gốc vay: 

9.946 triệu đồng; mức vay trong kỳ: 89.230 triệu đồng; mức dư nợ cuối kỳ: 

315.953 triệu đồng. 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trả nợ trong giai đoạn 2023-2025, đồng 

thời thực hiện bố trí vốn trả nợ đúng hạn theo quy định, đảm bảo hạn mức dư nợ 

của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

V. Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025 

1. Kế hoạch thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu NSNN trên địa bàn: năm 2023 là 8.200.000 triệu đồng; năm 

2024 là 9.097.000 triệu đồng; năm 2025 là 10.609.000 triệu đồng, trong đó: 

- Thu nội địa: năm 2023 là 2.200.000 triệu đồng; năm 2024 là 2.797.000 

triệu đồng; năm 2025 là 3.994.000 triệu đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: năm 2023 là 6.000.000 triệu đồng; 

năm 2024 là 6.300.000 triệu đồng; năm 2025 là 6.615.000 triệu đồng. 

(Có Biểu số 04 kèm theo) 

2. Kế hoạch chi ngân sách địa phương 

Xây dựng kế hoạch chi NSNN 03 năm 2023 - 2025 bao gồm dự kiến 

nguồn vốn chi chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách địa phương: năm 2023 là 13.592.487 triệu đồng; năm 

2024 là 14.590.419 triệu đồng; năm 2025 là 15.765.195 triệu đồng, gồm: 

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: năm 2023 là 10.040.316 triệu 

đồng; năm 2024 là 10.717.745 triệu đồng; năm 2025 là 11.851.090 triệu đồng. 
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- Tổng chi Chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ khác: năm 2023: 

3.552.171 triệu đồng, năm 2024: 3.872.674 triệu đồng, năm 2025: 3.914.105 

triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 05 kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);                                                              
- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(MTH).                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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