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BÁO CÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

 thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022  
 

 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;  

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách; 
 Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ năm về dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022. 

 Trên cơ sở kết quả thực hiện thu, chi NSĐP 6 tháng năm 2022. Sở Tài 

chính báo cáo công khai số liệu, thuyết minh dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng 

năm 2022 như sau: 

 I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng năm 2022 

 1. Về thu ngân sách: Tổng thu NSĐP thực hiện 6 tháng 5.699.174 triệu 

đồng, đạt 73% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó: 

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: Thực hiện 915.454 triệu đồng, đạt 

41% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, thu nội địa 

thực hiện 892.067 triệu đồng, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19% so 

với cùng kỳ năm trước. Có 9/13 khoản thu đạt tiến độ khá (trên 50% dự toán) 

phản ánh dấu hiệu chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Trong đó có 04/13 

khoản thu có tiến độ đạt thấp (dưới 50% dự toán) nhưng lại chiếm tỷ trọng cao 

trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như: Thu tiền sử dụng đất (đạt 
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22% dự toán HĐND tỉnh giao); thu từ DNNN do trung ương quản lý (đạt 34% 

dự toán HĐND tỉnh giao); thu từ khu vực ngoài quốc doanh (đạt 39% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao), cụ thể như sau: 

a) Một số khoản thu thực hiện đạt khá, cụ thể: 

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Dự toán giao 8.000 triệu 

đồng, thực hiện 5.971 triệu đồng, đạt 75% dự toán HĐND tỉnh giao. Chủ yếu do 

phát sinh một số khoản thu từ việc nhập máy móc thiết bị của các Công ty thủy 

điện (Công ty TNHH Xây dựng Hưng Hải: 1.500 triệu đồng; Công ty Cổ phần 

Sông Đà 705: 440 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư XD thủy điện: 

911 triệu đồng; Công ty Cổ phần EHULA: 590 triệu đồng; Công ty Cổ phần 

thủy điện Phiêng Lúc: 650 triệu đồng...) và một số nhà thầu nước ngoài khác. 

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý: Dự toán giao 4.500 triệu đồng, 

thực hiện 2.649 triệu đồng, đạt 59% dự toán HĐND tỉnh giao. Chủ yếu thu từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn (Công ty Cổ phần nước sạch; Công ty Cổ phần môi trường đô thị; 

Công ty Cổ phần thương mại Mường Tè; Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường...). 

- Lệ phí trước bạ: Dự toán giao 50.000 triệu đồng, thực hiện 24.827 triệu 

đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này chủ yếu phát sinh từ 

hoạt động mua bán, chuyển nhượng, đăng ký mới xe ô tô vào cuối năm âm lịch 

năm 2021, xe máy và thị trường chuyển nhượng nhà đất, mua bán bất động sản 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 29.000 triệu đồng, thực hiện 

24.609 triệu đồng, đạt 85% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này chủ 

yếu nhờ công tác quyết toán thuế năm 2021 từ các khoản thu từ tiền lương, tiền 

công và hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. 

- Thuế bảo vệ môi trường: Dự toán giao 130.000 triệu đồng, thực hiện 

63.409 triệu đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. Do giá xăng, dầu liên tục 

điều chỉnh tăng, việc đ y nhanh tiêm chủng v c-xin trên diện rộng, kết hợp với 

thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp ph ng, chống dịch, h  trợ 

tháo g  khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, các hoạt động kinh tế, nhu 

cầu đi lại của người dân đã gia tăng. 

- Các khoản thu từ phí, lệ phí: Dự toán giao 28.000 triệu đồng, thực hiện 

14.594 triệu đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này chủ yếu thu 

từ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, 
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thương mại, đầu tư, xây dựng, phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, lệ phí môn 

bài... 

- Thu tiền thuê đất, mặt nước: Dự toán giao 15.000 triệu đồng, thực hiện 

8.755 triệu đồng, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán giao 130.000 triệu 

đồng, thực hiện 118.643 triệu đồng, đạt 91% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản 

thu này đạt cao chủ yếu do thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 

giấy phép do cơ quan Trung ương của Thủy điện Lai Châu, Sơn La 58.000 triệu 

đồng; Thủy điện Huội Quảng, Bản Chát 37.000 triệu đồng. 

- Thu khác ngân sách: Dự toán giao 40.000 triệu đồng, thực hiện 31.597 

triệu đồng, đạt 79% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này đạt khá cao do các 

cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đôn đốc và thực hiện thu hồi sau kết luận của cơ 

quan thanh tra, kiểm toán; thu tiền phạt vi phạm hành chính; thu tiền cho thuê, 

bán tài sản khác. Ngoài ra những tháng đầu năm phát sinh khoản thu tiền bảo vệ 

đất trồng lúa của các đơn vị thông báo vào thời điểm cuối năm 2021 đơn vị nộp 

vào đầu năm 2022 và của đơn vị thông báo và nộp trong năm 2022 (Ban Quản lý 

dự án các công trình điện miền Trung; Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Bụm 1A; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; Công ty 

TNHH Bình Minh Lai Châu; Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Uyên). Thu từ xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ 

rừng theo Kế hoạch số 516/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh. 

b) Một số khoản thu thực hiện đạt thấp, cụ thể:  

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: Dự toán giao 

995.000 triệu đồng, thực hiện 336.174 triệu đồng, đạt 34% dự toán HĐND tỉnh 

giao. Nguyên nhân đạt thấp do đầu năm vào mùa khô, lượng mưa ít dẫn đến trữ 

lượng nước l ng hồ tại các nhà máy thủy điện đạt thấp, do đó hiệu suất phát máy 

của các nhà máy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với công suất thiết kế. Bên cạnh đó 

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định 

chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa, 

dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị định số 

34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022, 

tác động làm giảm thu ngân sách. 

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Dự toán giao 515.000 triệu đồng,  

thực hiện 202.665 triệu đồng, đạt 39% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này 

chủ yếu phát sinh từ các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy điện vừa 
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và nhỏ (Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Na 3: 31.400 triệu đồng; Công ty Cổ 

phần Điện Lực Tây Bắc: 10.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần năng lượng Nậm 

Na 2: 11.100 triệu đồng; Công ty Cổ phần EHULA: 15.000 triệu đồng; Công ty 

Cổ phần Sông Đà: 7.200 triệu đồng...). Tuy nhiên, số thu từ khu vực doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất và Doanh nghiệp xây 

dựng số thu phát sinh c n thấp do biến động của giá vật liệu đầu vào và tác động 

của việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, 

một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị 

định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 

đã tác động trực tiếp đến tiến độ thu trong lĩnh vực này. 

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao 207.500 triệu đồng, thực hiện 45.349 

triệu đồng, đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao. Khoản thu này đạt thấp, số thu 

chủ yếu của các huyện, thành phố trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 

2021 thực hiện nộp ngân sách năm 2022. Đến nay mới có 02/8 huyện, thành phố 

(Thành phố Lai Châu, Mường Tè) triển khai tổ chức được 02 cuộc đấu giá với 

số tiền trúng đấu giá 13.454 triệu đồng; 06/8 huyện c n lại đang triển khai xây 

dựng kế hoạch, phương án đấu giá quyền sử dụng đất để phấn đấu hoàn thành 

dự toán được UBND tỉnh giao năm 2022 tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2021. 

- Thu xổ số kiến thiết: Dự toán giao: 28.000 triệu đồng, thực hiện: 12.825 

triệu đồng, đạt 46% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

 * Thu từ hoạt động xuất nhập kh u: Dự toán giao 70.000 triệu đồng, thực 

hiện 23.387 triệu đồng, đạt 33% dự toán HĐND tỉnh giao. Hoạt động xuất nhập 

kh u 06 tháng đầu năm tăng trưởng chậm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Khoản thu này phát sinh chủ yếu từ hoạt động nhập kh u các máy móc, thiết bị 

để l p máy cho các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.  

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Thực hiện 6 tháng 

2.865.600 triệu đồng, đạt 50% dự toán HĐND tỉnh giao. 

2. Về thực hiện dự toán chi NSĐP: Tổng chi NSĐP 6 tháng đầu năm là 

3.746.546 triệu đồng, đạt 48% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13% so với cùng 

kỳ năm 2021, cụ thể:  

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm thực hiện là 

2.704.139 triệu đồng, đạt 41% dự  toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng 

kỳ năm 2021, trong đó: 
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- Chi đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương thực hiện 6 

tháng số tiền: 349.358 triệu đồng, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi thường xuyên thực hiện 6 tháng số tiền: 2.354.684 triệu đồng, đạt 

43% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. 

b) Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm thực 

hiện được 4.502 triệu đồng, đạt 21% so cùng kỳ năm 2021, giải ngân từ nguồn 

vốn chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững được tỉnh ph n bổ đầu năm.  

c) Chi thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác số tiền 1.014.405 

triệu đồng, đạt 83% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 65% so với cùng kỳ 

năm 2021. 

(Chi tiết theo mẫu biểu số 59, 60, 61 đính kèm). 

 II. Đánh giá chung 

1. Về thu ngân sách 

Những tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, giá dầu và giá đầu vào một số nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh và đời sống của nhân dân; 

thời tiết diễn biến thất thường, cùng với việc nhà nước ban hành Nghị quyết số 

18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm 

mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, m  nhờn; Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về quy định chính sách miễn, giảm thuế theo 

Nghị quyết của Quốc hội, một số hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế suất thuế 

GTGT từ 10% xuống 8%; Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 gia hạn 

thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 

nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 đã tác động lớn đến thu NSĐP và tiến độ 

triển khai các dự án đầu tư. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh và sự n  lực, quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng 

đồng doanh nghiệp và nhân dân kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, môi trường kinh 

doanh tiếp tục được cải thiện. 

2. Về chi ngân sách 

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm được thực hiện theo 

dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc ph ng, an ninh, quản 

lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí ph ng, 

chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng 
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trợ cấp xã hội từ NSNN. Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước thực hiện chặt 

chẽ, UBND tỉnh đã phân khai chi tiết ngay từ đầu năm các nguồn kinh phí chưa 

phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND 

tỉnh Lai Châu. Chỉ đạo hướng dẫn kịp thời đ y nhanh giải ngân vốn đầu tư công; 

đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác 

ph ng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh động vật và kh c phục hậu quả thiên 

tai, bão lũ. 

 Trên đây là Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022. 

Nơi nhận:         
- Bộ Tài chính;                                                                                

- TT. Tỉnh uỷ; 

- TT. HĐND; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Viện kiểm sát, TAND tỉnh; 

- Giám đốc sở (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quý Dương 
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