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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, 

chi ngân sách năm 2023, thị xã Vĩnh Châu 

Phần 1 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH  

NĂM 2022 

Thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà 

nước năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2022. 

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách 

địa phương, thị xã Vĩnh Châu năm 2022. 

Trên cơ sở dự toán ngân sách thị xã Vĩnh Châu năm 2022 đã được Hội 

đồng nhân dân thị xã, khóa XII quyết định. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

tổ chức điều hành dự toán ngân sách với các nhóm giải pháp tăng cường quản lý 

thu, chống thất thu, thu nợ đọng thuế năm trước chuyển sang và thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên.  

Trong quá trình quản lý điều hành dự toán thu, chi ngân sách. Ủy ban 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã triển 

khai nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; đặc 

biệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, các văn bản chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác thu ngân sách năm 2022. 

Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022, cụ thể như sau: 

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1. Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã là: 77.371 triệu đồng, 

đạt 138,91% dự toán.  

2. Ước tổng thu ngân sách Nhà nước thị xã năm 2022 là 896.722 triệu 

đồng. Trong đó: 

2.1. Ước thu ngân sách được hưởng theo phân cấp là 70.133 triệu đồng. 

 2.2. Ước thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 637.841 triệu đồng.  
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Trong đó: 

 - Thu bổ sung cân đối:                     510.591 triệu đồng.              

 - Thu bổ sung có mục tiêu:         127.250 triệu đồng. 

 2.3. Thu kết dư ngân sách năm trước:            9.135 triệu đồng. 

2.4. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước :      179.613 triệu đồng. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02) 

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Ước tổng chi ngân sách thị xã năm 2022 là 827.436 triệu đồng, trong đó 

ước chi của từng nội dung như sau: 

1. Tổng chi cân đối ngân sách thị xã:                  553.552 triệu đồng. 

1.1. Chi đầu tư phát triển:                     37.305 triệu đồng. 

1.2. Chi thường xuyên:          505.252 triệu đồng. 

1.3. Chi dự phòng ngân sách:           10.995 triệu đồng. 

2. Chi các chương trình mục tiêu:          85.136 triệu đồng. 

3. Chi chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:      179.613 triệu đồng. 

4. Chi kết dư ngân sách:              9.135 triệu đồng. 

(Chi tiết đính kèm theo Phụ lục 03) 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã tập trung chỉ đạo tăng 

cường quản lý thu, thu hồi nợ thuế và rà soát, khai thác nguồn thu còn tiềm 

năng, phát sinh trên địa bàn. Các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt 

các giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, 

Tổng cục Thuế. Qua đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt vượt so 

với dự toán. 

 Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo thuận lợi 

cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế. 

 Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho doanh nghiệp và hộ 

kinh doanh về chính sách thuế, nghĩa vụ và quyền hạn của người nộp thuế nhằm 

giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. 

2. Về chi ngân sách địa phương 

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản: phân bổ, bố trí vốn xây dựng cơ bản năm 

2022 được ưu tiên tập trung cho các công trình chuyển tiếp. Công tác lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công được 

triển khai thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng 

dẫn. Việc bố trí, phân bổ vốn, đầu tư cho các dự án, công trình được đảm bảo 

kịp thời theo quy định. Ước kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt tỷ 

lệ 100% so với kế hoạch vốn.  
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b) Chi thường xuyên 

Ủy ban nhân dân thị xã điều hành chi ngân sách trên cơ sở dự toán đã 

được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua. Thực hiện đúng nguyên tắc cân đối 

theo dự toán và bố trí nguồn dự phòng để đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ chi 

cấp bách phát sinh ngoài dự toán như: đảm bảo 50% nguồn dự phòng ngân sách 

nhà nước năm 2022 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện một số 

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

đại dịch COVID-19. 

Các đơn vị sử dụng ngân sách đã chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi phù 

hợp gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Nhìn chung, về chi ngân sách năm 

2022, các khoản chi được đảm bảo theo dự toán phân bổ, góp phần nâng cao 

hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Đối với nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách về an sinh xã hội được 

thực hiện chi trả kịp thời, công khai. 

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trong thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí. Qua đó, đã góp phần tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm 

vụ tại các đơn vị; quy chế dân chủ tại các cơ quan ngày càng được phát huy, tính 

công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công ngày càng được 

quan tâm hơn. 

Chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo như: chính 

sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 

2013;  Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của  Chính phủ, 

chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo 

viên mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; chính sách hỗ 

trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau: thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một 

số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19... 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=136/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=136/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Tuy nhiên, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường 

xuyên vẫn chưa được tuân thủ triệt để. Các cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong 

việc cân đối nguồn kinh phí đã phân bổ để chủ động thực hiện các nhiệm vụ 

theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mà trông chờ ngân sách bổ sung.  

c) Chi dự phòng ngân sách: năm 2022 dự phòng ngân sách thị xã được 

Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu phê duyệt là 10.995 triệu đồng, đến ngày 

16 tháng 11 năm 2022 đã sử dụng hết 9.928 triệu đồng để đảm bảo các nhiệm vụ 

chi như: chi đảm bảo hậu cần phục vụ khu cách ly và đối ứng ngân sách tỉnh hỗ 

trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hỗ trợ chính sách đặc 

thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo các nhiệm vụ cho 

công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã vĩnh Châu năm 2022. 

d) Chi chương trình mục tiêu quốc gia: năm 2022 được giao kế hoạch vốn 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nguồn vốn được 

phân khai đến đơn vị thực hiện đảm bảo kịp thời. Việc quản lý nguồn vốn thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng từng chương trình, mục tiêu 

của chính sách.  

Phần 2 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 

Dự toán năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện thời kỳ ổn định 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị quyết số 122/2020/QH14 

của Quốc hội. Dự toán thu ngân sách Nhà nước được xây dựng trên cơ sở đánh 

giá, tổng hợp các nguồn thu trên địa bàn. Dự toán chi ngân sách Nhà nước được 

phân bổ theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022 - 2026 theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và 

được tính theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng; khi mức lương cơ sở tăng sẽ 

được bổ sung theo cơ chế cải cách tiền lương do Chính phủ quy định. Dự toán 

thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và một số giải pháp chỉ đạo tổ chức thực 

hiện, cụ thể như sau: 

I. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 

 1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 65.000 triệu đồng.                                                                 

2. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước là 646.363 triệu đồng. 

Trong đó: thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp là 56.800 triệu 

đồng. 

3. Tổng dự toán chi ngân sách Nhà nước là 646.363 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Tổng chi cân đối ngân sách thị xã là 599.928 triệu đồng.  

(Chi tiết đính kèm theo các phụ lục) 
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 II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 

 Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2023, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhóm 

giải pháp chủ yếu sau: 

 1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

1.1. Tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu; thực hiện 

triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ 

thuế theo đúng quy định đối với các khoản nợ khó thu; đặc biệt không để phát 

sinh số nợ thuế mới. 

1.2. Đẩy mạnh kiểm tra việc kê khai của người nộp thuế, đảm bảo tất cả 

các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều phải kê khai nộp thuế theo quy 

định. Tăng cường kiểm tra những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê 

khai không đủ thuế và kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy 

định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm 

pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. 

1.3. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn về thuế, giúp 

doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện có hiệu quả nghĩa vụ nộp thuế, đẩy 

mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh 

nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ổn 

định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời tổ chức hội nghị đối thoại 

với người nộp thuế để lắng nghe ý kiến phản hồi nhằm giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

1.4. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng tư vấn thuế của 

các xã, phường trong việc tham gia khảo sát doanh thu, điều chỉnh bộ thuế hộ 

kinh doanh theo đúng quy mô hoạt động, đảm bảo tăng thu hợp lý công bằng.  

1.5. Quản lý chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác 

ngân sách theo quy định; kiểm soát chặt chẽ và chủ động xử lý không để phát 

sinh mới tiền nợ thuế; thực hiện nghiêm và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ 

thuế theo đúng quy định đối với các khoản nợ khó thu. 

1.6. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế và ngành 

Công an để có giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường 

cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp trốn 

thuế, gian lận thuế. 

2. Về chi ngân sách địa phương 

2.1. Tập trung chỉ đạo, điều hành chi ngân sách các cấp trên cơ sở dự toán 

đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua. Thực hiện đúng nguyên tắc cân 

đối theo dự toán được giao và bố trí nguồn dự phòng để đảm bảo các yêu cầu, 

nhiệm vụ chi cấp thiết chưa lường hết trong dự toán đầu năm như: phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh . . . Đối với những công việc phát 

sinh ngoài kế hoạch, ngoài dự toán, các đơn vị, địa phương phải chủ động sắp 

xếp lại các khoản chi trong dự toán kinh phí đã phân bổ đầu năm để đảm bảo 

thực hiện. 
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2.2. Tổ chức thực hiện chi đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư 

công và các văn bản hướng dẫn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn thành chất lượng các dự án. Tăng cường công 

tác chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm, quản lý của chủ đầu tư trong triển khai thực 

hiện dự án. 

2.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu khác phải đảm bảo 

đúng từng mục tiêu, từng chương trình và dự án; nâng cao hiệu quả quản lý và 

sử dụng vốn của các chương trình, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về 

nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đảm 

bảo thanh toán, quyết toán đúng chế độ quy định hiện hành. 

2.4. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ từ ngân sách để chi cho 

công tác xã hội, an sinh xã hội theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện chi 

trả kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, công bằng và công khai minh bạch.  

2.5. Đảm bảo nguồn kinh phí, thực hiện tiết kiệm 15% chi thường xuyên 

đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế 

độ Nhà nước đã ban hành, nhất là các chính sách chi cho con người, chi an sinh 

xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do thiên tai, đại dịch COVID-19 đang 

diễn biến rất phức tạp. 

2.6. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính đối với các 

cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ 

các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định. 

 2.7. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ 

quan, đơn vị và ngân sách các cấp; gắn với việc nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong việc 

sử dụng ngân sách phải đảm bảo bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi 

cho phù hợp, đúng chế độ, có hiệu quả và tiết kiệm.  

 Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, thị 

xã Vĩnh Châu. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình kỳ họp thứ 7, khoá XII, 

Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh;      

- Sở Tài chính tỉnh;    

- Cục Thống kê tỉnh;                                                                     

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Lưu: VT, NC.                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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