
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:        /BC-HĐND-KTNS        Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh  

về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,  

Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 

 (Trình tại kỳ họp thứ mười bốn 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 

940/TB-HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội 

dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 25/11/2022, Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết 

về phê chuẩn quyết toán năm 2021, đồng thời tập trung thảo luận một số nội 

dung sau: Công tác quản lý nợ thuế; phân tích khoản thu không đạt dự toán 

và đề ra một số giải pháp khắc phục; công tác quản lý theo dõi nợ đọng thuộc 

nguồn vốn ngân sách cấp dưới đối với chi đầu tư phát triển; sử dụng nguồn 

dự phòng ngân sách; việc rà soát các nhiệm vụ chi để điều chỉnh trong năm 

ngân sách; rà soát các nhiệm vụ chi trong năm không hết nộp trả ngân sách 

cấp trên; giải pháp của cơ quan tài chính tham mưu cho UBND tỉnh trong 

việc điều hành ngân sách, hình thức xử lý đối với các đơn vị sử dụng ngân 

sách không hiệu quả; giải pháp nâng cao trách nhiệm quản lý sử dụng ngân 

sách, tài sản công trong các cơ quan, đơn vị. 

Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả 

như sau: 

 1. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Ngày 13/12/2020, tại kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI đã 

thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND 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 2021. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành 

quyết định và tổ chức thực hiện.  

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015; Khoản 3 Điều 30 Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 
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Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy 

chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà 

nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.  

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Phê chuẩn Quyết toán 

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

năm 2021 là cần thiết, có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền. 

2. Về trình tự, nội dung dự thảo Nghị quyết 

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự thảo Nghị 

quyết được lập đảm bảo thông tin, số liệu được tổng hợp từ cơ sở, có đối 

chiếu và xác nhận của các đơn vị Kho bạc nhà nước, Cục Thuế tỉnh, tổ chức 

lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan; được thẩm tra 

theo đúng trình tự quy định; Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, thống 

nhất tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2022.  

Dự thảo Nghị quyết có nội dung đầy đủ, số liệu theo Báo cáo quyết 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

xem xét phê chuẩn: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 

195,3% dự toán trung ương giao, bằng 188,6% dự toán tỉnh giao, Quyết toán 

chi ngân sách địa phương đạt 128,2% dự toán trung ương giao, đạt 126,6% dự 

toán tỉnh giao đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

3.1. Dự thảo Nghị quyết đảm bảo thông tin, số liệu, căn cứ pháp lý, 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, đủ điều kiện trình tại kỳ họp. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.  

4. Đề nghị UBND tỉnh 

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành chi chuyển nguồn ngân sách, đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các 

sở, ngành liên quan và có biện pháp khắc phục những hạn chế do nguyên 

nhân chủ quan đã chỉ ra tại báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2021. 

- Gửi quyết toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Kiểm toán 

nhà nước và công khai ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật ngân 

sách nhà nước. 

- Thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày 26/9/2022 của Tổng 

kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của 

tỉnh Lạng Sơn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, 
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thành phố nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau khi có Kết luận 

chính thức của Kiểm toán nhà nước khu vực X. 

 Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- C,PVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tài 

  

 


		2022-12-03T11:46:24+0700


		2022-12-03T15:45:30+0700


		2022-12-03T15:45:30+0700


		2022-12-03T15:45:30+0700




