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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022; 
dự toán và phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2023 

(Trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện 
 
Thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 

2021 – 2026; thông báo số 36/TB-TT.HĐND ngày 18/11/2022 của Thường trực HĐND về 
Nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân 
huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 
của UBND tỉnh Điện Biên về giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2023, UBND huyện báo cáo 
tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2022; dự toán và phân bổ dự toán thu, chi 
NSĐP năm 2023, cụ thể như sau: 

Phần I 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI  

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSĐP 

 I. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, ước thực hiện: 57.211 triệu đồng, 
đạt 173,37% dự toán và bằng 131,33% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. 

1. Ngân sách Trung ương:         5.093 triệu đồng; 
2. Ngân sách tỉnh: 98 triệu đồng; 
3. Thu ngân sách trên địa bàn, NSĐP hưởng ước: 52.020 triệu đồng, đạt 

169,86% dự toán và bằng 124,71% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó: 
3.1. Thu ngân sách huyện:          50.276 triệu đồng; 
3.2. Thu ngân sách xã:         1.744 triệu đồng; 
II. Thu ngân sách địa phương, ước thực hiện: 708.323 triệu đồng, đạt 

103,15% dự toán và bằng 117,55% so với thực hiện cùng kỳ năm trước: 
1. Thu ngân sách trên địa bàn, NSĐP hưởng:         52.020 triệu đồng; 
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:          638.273 triệu đồng; 
3. Thu từ ngân sách cấp xã nộp lên:  233 triệu đồng; 
4. Thu chuyển nguồn ngân sách:     15.821 triệu đồng;   
4.1. Chuyển nguồn ngân sách huyện:     14.595 triệu đồng; 
4.2. Chuyển nguồn ngân sách xã:   1.226 triệu đồng; 
5. Thu kết dư ngân sách:  0 đồng; 
6. Ghi thu – Ghi chi ngân sách:  1.977 triệu đồng; 
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B. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NSĐP: 
 I. Dự toán chi NSĐP: 708.323 triệu đồng. Chi tiết:  
 - Dự toán giao đầu năm:             551.711 triệu đồng;   
 - Bổ sung trong năm:                   140.791 triệu đồng1; 
 - Nguồn năm trước chuyển sang:  15.821 triệu đồng; 

Ước thực hiện: 659.685 triệu đồng, đạt: 93,13% dự toán và bằng 109,48% 
so với cùng kỳ; chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau dự kiến 48.638 triệu 
đồng, chiếm 6,87% dự toán2. Chi tiết thực hiện các khoản chi như sau: (Có biểu số 
01, 02 kèm theo). 

1. Chi cân đối ngân sách địa phương 
- Dự toán giao:                              609.170 triệu đồng, chi tiết:  
+ Dự toán giao đầu năm:             551.639 triệu đồng;    
+ Nguồn năm trước chuyển sang:  14.056 triệu đồng;  
+ Bổ sung trong năm:                     43.474 triệu đồng3; 
- Ước thực hiện: 581.797 triệu đồng, đạt 95,51% dự toán, chi tiết như sau: 
1.1. Chi đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP: 
- Dự toán:                                     26.419 triệu đồng, chi tiết 
+ Dự toán giao đầu năm:            20.087 triệu đồng; 
+ Nguồn năm trước chuyển sang: 1.244 triệu đồng4; 

 
1 - Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm 117.187 triệu đồng, gồm: Bổ sung kinh phí mua xe ô tô: 

1.100 triệu đồng; Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các huyện để thực hiện cải cách tiền 
lương năm 2021: 3.618 triệu đồng; Kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng 
lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19: 1.864 triệu đồng; kinh phí Giao đất, giao rừng cấp giấy chứng 
nhận quyền SDĐ lâm nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2022; 4.200 triệu đồng; Mua sắm giáo dục: 1.000 triệu 
đồng; BSKP thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022: 410 triệu đồng; Chính sách cấp bù, 
miễn giảm học phí theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP: 4.045 triệu đồng; Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thuỷ lợi năm 2022: 68 triệu đồng; Bổ sung thực hiện các nhiệm vụ phát sinh 3.300 triệu đồng; 
Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 9.661 triệu đồng; Vốn sự nghiệp Chương 
trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022: 
14.902 triệu đồng; Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 340 triệu đồng; Điều 
chỉnh giảm vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, năm 2022: 5.170 triệu đồng; Bổ sung tăng Vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển 
Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 2), năm 2022: 6.736 triệu đồng Vốn đầu 
tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 28.922 triệu đồng; Vốn đầu tư Chương trình MTQG phát 
triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1): 2.710 triệu đồng; 
Vốn đầu tư Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
năm 2022 (đợt 2): 21.782 triệu đồng; Vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 17.317 
triệu đồng; Bổ sung kinh phí thu hồi tạm ứng nguồn vốn NSTW cho dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi 
phía bắc 382 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 23.604 triệu đồng, bao gồm: Ghi thu ngân sách huyện: 1.977 triệu đồng; 
Ngân sách huyện phân bổ phần tăng thu tiền sử dụng đất 5.229 triệu đồng (Vốn đầu tư: 4.706 triệu đồng; 
vốn sự nghiệp (trích 10%): 523 triệu đồng; dự kiến tăng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện so với dự 
toán năm 2022 là 16.166 triệu đồng; ngân sách cấp dưới nộp lên: 233 triệu đồng.  

2 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau chủ yếu là kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền 
lương và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ trong năm. 

3 Ngân sách tỉnh: 19.987 triệu đồng; Ngân sách huyện: 23.487 triệu đồng. 
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+ Bổ sung trong năm:                    5.088 triệu đồng5 
- Ước thực hiện: 26.419 triệu đồng, đạt 100% dự toán 
1.2. Chi thường xuyên 
- Dự toán:                                      582.751 triệu đồng; 
+ Dự toán giao đầu năm:             520.519 triệu đồng 
+ Nguồn năm trước chuyển sang:  12.531 triệu đồng; 
+ Dự toán bổ sung trong năm:       49.700 triệu đồng6  
- Ước thực hiện: 555.378 triệu đồng, đạt 95,30% dự toán. 
Chi tiết các lĩnh vực chi như sau: 
1.2.1. Chi sự nghiệp kinh tế 
- Dự toán giao:    90.086 triệu đồng7, 
- Ước thực hiện:  85.836 triệu đồng, đạt 95,28% dự toán8 
1.2.2. Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 
- Dự toán giao: 324.992 triệu đồng9 (sự nghiệp giáo dục: 320.506 triệu đồng; Sự 

nghiệp đào tạo: 4.485 triệu đồng) 
- Ước thực hiện: 321.023 triệu đồng, đạt 98,78% dự toán, (sự nghiệp giáo dục:  

316.657 triệu đồng; Sự nghiệp đào tạo: 4.365 triệu đồng); 
1.2.3. Chi sự nghiệp Y tế 
- Dự toán giao: 80 triệu đồng10; 

 
4 Vốn đầu tư XDCBTT:  300 triệu đồng; Từ nguồn sử dụng đất: 944 triệu đồng; 
5 Phần tăng thu tiền sử dụng đất Ngân sách huyện: 4.706 triệu đồng; Bổ sung kinh phí NSĐP tỉnh 

thu hồi tạm ứng nguồn vốn NSTW cho dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc 382 triệu đồng 
6 Bổ sung tăng 49.700 triệu đồng: Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm: 19.605 triệu đồng; Ngân 

sách huyện: 30.095 triệu đồng (trong đó: nguồn dự phòng 11.314 triệu đồng). 
7 - Bổ sung tăng trong năm 20.212 triệu đồng, gồm: bổ sung từ ngân sách tỉnh kinh phí Giao đất, 

giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ lâm nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2022: 4.200 triệu đồng; Hỗ trợ 
tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022: 68 triệu đồng; Ngân sách huyện 15.944 triệu 
đồng, bao gồm: Ghi thu ngân sách huyện: 1.977 triệu đồng; bổ sung tăng trong năm từ nguồn dự phòng 
ngân sách: 7.514 triệu đồng. Tăng thu tiền sử dụng đất (trích 10%): 523 triệu đồng; dự kiến tăng thu ngân 
sách trên địa bàn thực hiện so với dự toán năm 2022 (trích 30%) là 4.723 triệu đồng; Chi khác ngân sách 
đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 841 triệu đồng; điều chỉnh bổ sung tăng dự toán 
nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của phòng Nông nghiệp và PTNT: 366 triệu đồng 

- Dự kiến điều chỉnh giảm 2.500 triệu đồng dự toán của 2 công trình đã giao đầu năm của phòng 
Nông nghiệp và PTNT huyện thu hồi về chi khác ngân sách huyện. 

8 Chi tiết: Sự nghiệp nông nghiệp: 9.984 triệu đồng, đạt 95,00% dự toán; Sự nghiệp thủy lợi: 
5.310 triệu đồng, đạt 100% dự toán; Sự nghiệp Giao thông: 891 triệu đồng, đạt 100% dự toán; Sự nghiệp 
kinh tế khác: 69.651 triệu đồng, đạt 94,92% dự toán. 

9 Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 184 triệu đồng (theo 
nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND huyện); dự kiến bổ sung mua sắm trang thiết bị 
dạy học: 1.000 triệu đồng; Kinh phí thực hiện Chính sách cấp bù, miễn giảm học phí theo NĐ số 
81/2021/NĐ-CP: 4.045 triệu đồng; kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục: 3.100 triệu đồng; chi 
khác ngân sách huyện đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 199 triệu đồng. 

10 Trong đó: nhiệm vụ chi của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ giao đầu năm: 150 triệu 
đồng; dự kiến kiều chỉnh sang chi quản lý hành chính: 70 triệu đồng; dự toán còn lại 80 triệu đồng. 
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- Ước thực hiện: 80 triệu đồng, đạt 100% dự toán 
1.2.4. Chi sự nghiệp Văn hóa- thông tin 
- Dự toán giao:   3.229 triệu đồng11; 
- Ước thực hiện: 3.133 triệu đồng, đạt 97,03% dự toán 
1.2.5. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
- Dự toán giao:   1.334 triệu đồng; 
- Ước thực hiện: 1.316 triệu đồng, đạt 98,65% dự toán; 
1.2.6. Chi sự nghiệp Truyền thanh – Truyền hình 
- Dự toán giao:   2.109 triệu đồng12; 
- Ước thực hiện: 2.026 triệu đồng, đạt 96,06% dự toán; 
1.2.7. Chi đảm bảo xã hội 
- Dự toán giao:   40.565 triệu đồng13; 
- Ước thực hiện: 40.514 triệu đồng, đạt 99,87% dự toán 
1.2.8. Chi quản lý hành chính 
- Dự toán giao:   99.941 triệu đồng14; 
- Ước thực hiện: 86.228 triệu đồng, đạt 86,28% dự toán 
1.2.9. Chi Quốc phòng, an ninh 
- Dự toán giao: 11.249 triệu đồng (quốc phòng: 9.147 triệu đồng; an ninh:  

2.102 triệu đồng15) 
- Ước thực hiện: 11.249 triệu đồng, đạt 100% dự toán (Quốc phòng: 9.147 triệu 

đồng; An ninh: 2.102 triệu đồng); 
1.2.10. Chi sự nghiệp môi trường 
- Dự toán giao đầu năm:  3.150 triệu đồng, 
- Ước thực hiện:               3.150 triệu đồng, đạt 100% dự toán 
1.2.11. Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ 
- Dự toán giao cấp huyện: 250 triệu đồng; 

 
11 Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 76 triệu đồng (theo 

nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND huyện; chi khác ngân sách huyện đối ứng thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia 37 triệu đồng. 

12 Bổ sung tăng trong năm từ nguồn cải cách tiền lương giữ lại để thực hiện chính sách tinh giản biên 
chế: 90 triệu đồng (theo nghị quyết số 67/NQ-TT. HĐND ngày 31/3/2022 của Thường trực HĐND huyện). 

13 Bổ sung tăng trong năm từ nguồn dự phòng ngân sách: 5.119 triệu đồng; vốn đối ứng thực hiện 
chương trình MTQG từ chi khác 51 triệu đồng; ngân sách cấp dưới nộp lên 114 triệu đồng. 

14 Bổ sung tăng trong năm kinh phí mua xe ô tô của văn phòng Huyện uỷ Mường Chà, số tiền 
1.100 triệu đồng (theo NQ số 70/NQ-TT. HĐND ngày 28/6/2022 của Thường trực HĐND huyện); bổ 
sung thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 150 triệu đồng (theo nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 
20/10/2022 của HĐND huyện; dự kiến tăng thu NS trên địa bàn thực hiện so với dự toán thực hiện CCTL 
(70%): 11.078 triệu đồng; ngân sách tỉnh bổ sung chi thường xuyên khác 200 triệu đồng. 

15 Chi hỗ trợ Công an huyện tăng 219 triệu đồng do: điều chỉnh kinh phí Ban An toàn giao thông, 
số tiền 50 triệu đồng từ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sang theo Nghị quyết số 69/NQ-TT.HĐND ngày 
23/5/2022 của Thường trực HĐND huyện; hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 
2030 (Đề án 06), số tiền 169 triệu đồng theo Thông báo của Huyện ủy số 342-TB/HU ngày 20/9/2022; 
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- Ước thực hiện:                250 triệu đồng, đạt 100% dự toán. 
1.2.12. Chi khác 
- Dự toán: 9.747 triệu đồng16, trong đó: 
+ Giao đầu năm 3.629 triệu đồng; 
+ Bổ sung tăng trong năm 6.118 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 3.618 triệu đồng; 

ngân sách huyện 2.500 triệu đồng) 
- Ước phân bổ theo các lĩnh vực thuyết minh ở trên 4.465 triệu đồng. 

 1.3. Chi dự phòng ngân sách 
- Dự toán 13.178 triệu đồng  
+ Giao đầu năm 11.033 triệu đồng (Cấp huyện: 9.830 triệu đồng; cấp xã 1.203 

triệu đồng) 
+ Bổ sung dự phòng cấp huyện tăng trong năm 2.145 triệu đồng17 
- Ước phân bổ: 13.178 triệu đồng (Cấp huyện: 11.975 triệu đồng; cấp xã 1.203 

triệu đồng). (Ước thực hiện chi theo các lĩnh vực thuyết minh ở trên). 
2.  Chi chương trình MTQG 
- Dự toán giao:   97.284 triệu đồng18  
- Ước thực hiện: 76.019 triệu đồng, đạt 78,14% dự toán19 
3. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác 
- Dự toán giao:   72 triệu đồng20 
- Ước thực hiện: 72 triệu đồng, đạt 100% dự toán 
4. Chi nộp trả NS cấp trên 
- Dự toán:             1.798 triệu đồng  
- Ước thực hiện:   1.798 triệu đồng21 

 
16 - Dự toán 9.747 triệu đồng (Chi khác 4.465 triệu đồng; kinh phí tiết kiệm thực hiện CCTL: 5.282 triệu 

đồng); Ước thực hiện phân bổ vào các lĩnh vực: quản lý hành chính: 3.148 triệu đồng (theo nghị quyết số 69/NQ-
TT. HĐND ngày 23/5/2022; nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Thường trực HĐND huyện); sử 
dụng nguồn cải cách tiền lương giữ lại để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sự nghiệp Truyền thanh - 
Truyền hình: 90 triệu đồng (theo nghị quyết số 67/NQ-TT. HĐND ngày 31/3/2022 của Thường trực HĐND 
huyện); đối ứng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo nghị quyết số 88/NQ-
HĐND ngày 11/8/2022, số 89/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 của Thường trực HĐND huyện, số tiền 1.128 triệu 
đồng; kinh phí còn lại chưa sử dụng 5.192 triệu đồng (kinh phí thực hiện cải cách tiền lương). 

- Chi hỗ trợ các đơn vị khác: 574 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ cho Toà án ND huyện, số tiền 408 triệu 
đồng, hỗ trợ Hỗ trợ Đồn Biên phòng Mường Mươn: 57 triệu đồng; Hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân huyện 60 triệu 
đồng; Hỗ trợ Chi cục Thi hành án dân sự 50 triệu đồng. 

17 Ngân sách tỉnh bổ sung thực hiện chi phòng, chống, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 2.145 triệu đồng (theo nghị quyết số số 90/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của 
Thường trực HĐND huyện) 

18 Vốn đầu tư năm trước chuyển sang: 85 triệu đồng; bổ sung, điều chỉnh vốn 3 chương trình trong năm 
97.200 triệu đồng (Vốn sự nghiệp: 26.469 triệu đồng; vốn đầu tư: 70.731 triệu đồng) 

19 Vốn đầu tư 69.173 triệu đồng, đạt 97,68% dự toán; Vốn sự nghiệp 6.846 triệu đồng đạt 25,86% kế hoạch 
20 Giao đầu năm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 72 triệu đồng 
21 - Cấp huyện Nộp trả ngân sách tỉnh 1.565 triệu đồng: Vốn đầu tư phát triển: 82 triệu đồng (hết nhiệm 

vụ chi); Chi thường xuyên (dự kiến nộp trả treo kết luận kiểm toán nhà nước): 927 triệu đồng; vốn sự nghiệp năm 
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5. Chi chuyển nguồn ngân sách22: 48.638 triệu đồng, chi tiết: 
- Cấp huyện, ước: 30.203 triệu đồng 
- Cấp xã, ước:       18.435 triệu đồng 
(Có biểu số 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14; 15; 32; kèm theo). 
C. CÔNG TÁC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ QUYẾT TOÁN 

VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN HOÀN THÀNH. 
1. Công tác giải ngân các nguồn vốn  
Tổng kế hoạch vốn đã giao năm 2022 là 288.196,19 triệu đồng (bao gồm cả vốn 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia)23; đến 31/01/2023 ước giải ngân 222.117,19 triệu đồng, đạt 
77,07% kế hoạch, cụ thể:     

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: kế hoạch vốn 28.169,18 triệu đồng, giải 
ngân 28.169,18 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch.  

+ Tỉnh phân cấp cho cấp huyện quản lý: kế hoạch vốn 18.669,18 triệu đồng, ước giải 
ngân 18.669,18 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch.   

+ Tỉnh quản lý: kế hoạch vốn 9.500 triệu đồng, ước giải ngân 9.500 triệu đồng, ước 
đạt 100% kế hoạch.  

- Nguồn vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: kế hoạch vốn là 4.817 triệu đồng, ước 
giải ngân 4.817 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch. 

- Các nguồn vốn khác (Vốn NSTW trong nước): kế hoạch vốn 76.333 triệu đồng, ước 
giải ngân 76.333 triệu đồng, ước đạt 100% kế hoạch. 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: kế hoạch vốn 63.933 triệu đồng, ước 
giải ngân 50.622 triệu đồng, đạt 76,55% kế hoạch.  

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi: kế hoạch vốn 90.417,53 triệu đồng, ước giải ngân 39.849,32 triệu đồng, đạt 
44,07% kế hoạch.   

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: kế hoạch vốn 17.317 triệu đồng, 
giải ngân 17.317 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. 

 
trước chuyển sang chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 3 triệu đồng (hết nhiệm vụ chi); Kinh phí khắc 
phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân 2016-2017: 230 triệu đồng; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ 
giúp xã hội -DA hỗ trợ mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới: 10 triệu đồng; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 140 triệu đồng; Vốn đầu tư nguồn dự 
phòng NSTW (Dự án di chuyển dân cư Bản Huổi Thẩu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn): 174 triệu đồng; 

- Cấp xã nộp cấp huyện: 233 triệu đồng 
22 Chi chuyển nguồn chiếm 3,33% trong tổng chi ngân sách, trong đó, chủ yếu chuyển nguồn là kinh phí 

thực hiện chính sách cải cách tiền lương bao gồm số năm trước chuyển sang, số thực hiện tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên trong năm và số dự kiến tăng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện so với dự toán năm 2022 dành 
để CCTL (trích 70%) là 23.023 triệu đồng 

23 Giải ngân đến 30/11/2022 là 74.052,9 triệu đồng, đạt 25,7% kế hoạch, trong đó: Vốn cân đối NSĐP: 
23.881 triệu đồng, đạt 84,78% kế hoạch; vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg: 4.702,7 triệu đồng, đạt 97,63% kế 
hoạch; vốn NSTW khác: 12.037 triệu đồng, đạt 16,05% kế hoạch; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 
15.326 triệu đồng, đạt 23,17% kế hoạch; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi: 8.099,51 triệu đồng, đạt 8,96% kế hoạch; chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 
4.997 triệu đồng, đạt 28,86% kế hoạch. 
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- Vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất: kế hoạch vốn 5.009,69 triệu đồng, giải ngân 
5.009,69 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.  

(Chi tiết có biểu số 29 kèm theo). 
2. Công tác quyết toán dự án hoàn thành 
Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và các 
văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quyết toán dự án hoàn thành.  

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các 
công trình huyện thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định. 
Kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành như sau: 

- Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của cấp tỉnh: 
+ Dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán: 1 dự án, giá trị quyết toán 

được duyệt 6.019 triệu đồng 
+ Dự án hoàn thành đã gửi đến cơ quan thẩm tra quyết toán nhưng chưa được 

quyết toán: 4 dự án; tổng giá trị đề nghị quyết toán là: 24.733 triệu đồng. 
+ Dự án đã hoàn thành chưa gửi đến Sở Tài chính: 0 dự án. 
- Các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán cấp huyện: 7 dự án; tổng 

mức đầu tư: 66.440 triệu đồng, trong đó:  
+ Dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán: 5 dự án; tổng mức đầu tư: 

52.400 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán: 48.519 triệu đồng, giá trị quyết toán 
được duyệt: 48.478 triệu đồng. 

+ Dự án đã hoàn thành chưa gửi báo cáo quyết toán đến phòng Tài chính - Kế 
hoạch (đang trong thời gian lập hồ sơ báo cáo quyết toán DAHT theo quy định) là: 2 
dự án; tổng mức đầu tư là: 14.040 triệu đồng.  

(Có biểu số 30 kèm theo). 
D. CHI TIẾT ƯỚC THU, CHI NĂM 2022 CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
Thu NSNN, Ước thực hiện năm 2022 các xã, thị trấn: Dự toán 84.880 triệu đồng, 

ước thực hiện 85.774 triệu đồng, đạt 101,05% dự toán; thu ngân sách trên địa bàn ước thực 
hiện 1.744 triệu đồng, đạt 205,18% dự toán, trong đó: thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị 
trấn không tính thu tiền sử dụng đất (thu cân đối): 574 triệu đồng, đạt 117,14% dự toán. 

Chi ngân sách xã, thị trấn: Ước thực hiện: 67.392 triệu đồng, đạt: 78,52% dự 
toán; chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau dự kiến 18.435 triệu đồng, chiếm 
21,48% dự toán24. 

* Chi tiết như sau: 
- Thị trấn Mường Chà 
+ Dự toán thu 6.189 triệu đồng, ước thực hiện 6.999 triệu đồng, đạt 113,09% 

dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 1.420 triệu đồng, đạt 
232,79% dự toán; thu ngân sách trên địa bàn không tính thu tiền sử dụng đất (thu cân 

 
24 Chuyển nguồn ngân sách sang năm sau chủ yếu là kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương và nguồn vốn sự 

nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ trong năm. 
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đối) thực hiện  250 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thu từ khoản thu phân chia tiền đấu 
giá đất: 1.170 triệu đồng đạt 325,06% dự toán. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 6.356 triệu đồng đạt 90,81% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 643 triệu đồng, chiếm 9,19% dự toán. 

- Xã Mường Mươn 
+ Dự toán thu 8.744 triệu đồng, ước thực hiện 8.744 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 25 triệu đồng, đạt 100% dự 
toán, xã không có thu tiền sử dụng đất. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 6.950 triệu đồng đạt 79,48% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.794  triệu đồng, chiếm 20,52% dự toán. 

- Xã Na Sang 
+ Dự toán thu 7.741 triệu đồng, ước thực hiện 7.741 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 30 triệu đồng, đạt 100% dự 
toán, xã không có thu tiền sử dụng đất. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 6.222 triệu đồng đạt 79,83% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.572 triệu đồng, chiếm 20,17% dự toán. 

- Xã Ma Thì Hồ 
+ Dự toán thu 8.064 triệu đồng, ước thực hiện 8.076 triệu đồng, đạt 100,15% 

dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 37 triệu đồng, đạt 148,00% 
dự toán, xã không có thu tiền sử dụng đất. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 6.555 triệu đồng đạt 81,17% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.521 triệu đồng, chiếm 18,83% dự toán. 

- Xã Sa Lông 
+ Dự toán thu 6.625 triệu đồng, ước thực hiện 6.625 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 20 triệu đồng, đạt 100% dự 
toán, xã không có thu tiền sử dụng đất. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 4.831 triệu đồng đạt 72,92% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.794 triệu đồng, chiếm 27,08% dự toán. 

- Xã Huổi Lèng 
+ Dự toán thu 6.341 triệu đồng, ước thực hiện 6.341 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu trên địa bàn, ước thực hiện 25 triệu đồng, đạt 100% dự toán, xã 
không có thu tiền sử dụng đất. 

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 4.938 triệu đồng đạt 77,87% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.403 triệu đồng, chiếm 22,13% dự toán. 

- Xã Hừa Ngài 
 Dự toán thu 6.487 triệu đồng, ước thực hiện 6.491 triệu đồng, đạt 100,06% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 19 triệu đồng, đạt 126,67% dự 
toán; xã không có thu tiền sử dụng đất.  

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 4.975 triệu đồng đạt 76,64% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.516 triệu đồng, chiếm 23,36% dự toán. 

- Xã Mường Tùng 
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+ Dự toán thu 7.001 triệu đồng, ước thực hiện 7.023 triệu đồng, đạt 100,31% 
dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 52 triệu đồng, đạt 173,33% 
dự toán, xã không có thu tiền sử dụng đất.  

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 5.610 triệu đồng đạt 79,88% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.413 triệu đồng, chiếm 20,12% dự toán. 

- Xã Sá Tổng 
+ Dự toán thu 7.344 triệu đồng, ước thực hiện 7.344 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 15 triệu đồng, đạt 100% dự 
toán; xã không có phát sinh thu tiền sử dụng đất.  

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 5.567 triệu đồng đạt 75,80% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.777 triệu đồng, chiếm 24,20% dự toán. 

- Xã Pa Ham 
+ Dự toán thu 6.260 triệu đồng, ước thực hiện 6.269 triệu đồng, đạt 100,14% 

dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 34 triệu đồng, đạt 136,00% 
dự toán, xã không có phát sinh thu tiền sử dụng đất.   

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 4.638 triệu đồng đạt 73,98% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.631 triệu đồng, chiếm 26,02% dự toán. 

- Xã Nậm Nèn 
+ Dự toán thu 7.415 triệu đồng, ước thực hiện 7.415 triệu đồng, đạt 100% dự 

toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn, ước thực hiện 20 triệu đồng, đạt 100% dự 
toán; xã không có phát sinh thu tiền sử dụng đất.  

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 5.603 triệu đồng đạt 75,56% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.812 triệu đồng, chiếm 24,44 % dự toán. 

- Xã Huổi Mí 
+ Dự toán thu 6.670 triệu đồng, ước thực hiện 6.707 triệu đồng, đạt 100,55% 

dự toán; trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 47 triệu đồng, đạt 470,03% 
dự toán; xã không có phát sinh thu tiền sử dụng đất.  

+ Chi ngân sách, ước thực hiện 5.148 triệu đồng đạt 76,76% dự toán; chi 
chuyển nguồn, dự kiến 1.559 triệu đồng, chiếm 23,24% dự toán. 

* Đánh giá chung: 
- Có 12/12 xã ước thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu thu theo Nghị quyết 

HĐND huyện giao. Nguồn thu trên địa bàn chủ yếu của các xã, thị trấn là từ nguồn thu tiền 
đấu giá đất trên địa bàn thị trấn, thu phạt, thu phí, lệ phí (chứng thực) và một số khoản thu 
khác… 

- Về chi ngân sách: Các xã, thị trấn đã thực hiện quản lý chi ngân sách theo 
đúng các quy định hiện hành, chi chuyển nguồn 18.435 triệu đồng, chiếm 21,48% tổng 
chi ngân sách. 

(Có biểu số 08, 09, 15 kèm theo). 
E. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 
- Dự toán:  13.178 triệu đồng, (Cấp huyện: 11.975 triệu đồng; Cấp xã 1.203 triệu 

đồng). 
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- Ước thực hiện chi: 13.178 triệu đồng, (Cấp huyện: 11.975 triệu đồng; Cấp xã 1.203 
triệu đồng). 

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện, xã đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng 
ngân sách nhà nước để xử lý các nhiệm vụ phát sinh25. Các nội dung chi đã cơ bản đáp 
ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, khắc phục 
hậu quả thiên tai, dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội … 

(Có biểu số 31 kèm theo). 
F. ĐÁNH GIÁ VỀ NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2022 
I. Về nhiệm vụ thu ngân sách   
1. Đánh giá chung tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022, ước đạt 173,37% dự toán tỉnh, 

nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 131,33% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân 
sách trên địa bàn huyện hưởng, đạt 169,86% dự toán tỉnh, nghị quyết HĐND huyện 
giao và bằng 124,71% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách huyện hưởng không tính 
thu tiền sử dụng đất, đạt 156,48% dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND huyện giao, bằng   
148,23% so với cùng kỳ. 
 Có 10/11 khoản thu vượt so với dự toán nghị quyết HĐND huyện giao: (Thu từ 
DNNN địa phương; Thuế từ Khu vực ngoài quốc doanh26 (thuế tài nguyên, thuế thu nhập 
doanh nghiệp); Lệ phí trước bạ; phí và lệ phí27; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Thu tiền 
cho thuê đất, thuê mặt nước; thu khác ngân sách; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu 
tiền sử dụng đất). Có 1/11 khoản thu chưa đạt so với dự toán nghị quyết HĐND huyện giao: 
(Thuế thu nhập cá nhân). 
 * Nguyên nhân:  

- Các khoản thu, sắc thuế thu đạt là do:  
(1) Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực phối hợp với Chi cục 
thuế Khu vực Mường Chà - Mường Lay triển khai tích cực các giải pháp công tác, phấn 
đấu hoàn thành, vượt dự toán thu Nghị quyết HĐND huyện và tỉnh giao. 

(2). Tăng cường tuyên truyền Luật và các chế độ chính sách Thuế mới, nhất là các 
chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp, người nộp thuế chịu tác động của dịch bệnh Covid-19. 

 
25 Chi phòng chống dịch bệnh Covid–19, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 là 3.537 triệu đồng; chi sự nghiệp kinh tế khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, ước 7.514 
triệu đồng; chi thực hiện huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2022 và tuần tra biên giới và các ngày lễ tết và đột xuất 
trong năm 377 triệu đồng; chi Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 06), số tiền 169 triệu đồng, chi đảm bảo xã hội 
thường xuyên, đột xuất, hỗ trợ di chuyển nhà ra khỏi vùng có nguy cơ sảy ra thiên tai 1.582 triệu đồng. 

26 Thuế từ Khu vực ngoài quốc doanh ước thu đạt cao 157,36% dự toán và bằng 149,47% so với cùng kỳ, tuy 
nhiên thuế từ khu vực này có một sắc thuế thu chưa đạt dự toán đó là Thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 30% dự toán, 
thu thấp là do chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn 
về việc làm và thu nhập. 

27 Về tổng số thu Phí và lệ phí đạt 105,75 dự toán tăng 5,75% so với kế hoạch, nhưng thu Phí và lệ phí xã hưởng chỉ đạt 
76,30% dự toán chưa đạt kế hoạch đề ra nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động công chứng, chứng thực của người dân giảm. 
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(3). Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 
Điện Biên28, thì từ 01/01/2022 có thêm các nguồn thu lớn được phân cấp về cho huyện đó là: 
thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước. Bên cạnh đó 
huyện được phân cấp thêm nguồn thu từ thuế GTGT (1%) từ các công trình, hạng mục công 
trình trên địa bàn huyện do doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện, nên nguồn thu tăng. 

- Các khoản thu, sắc thuế thu chưa đạt là do: 
Thuế thu nhập cá nhân ước thu đạt 61,33% dự toán và bằng 104,59% so với 

cùng kỳ, không đạt được chỉ tiêu thu như Nghị quyết HĐND huyện giao là do nhu cầu 
mua bán bất động sản của người dân trên địa bàn huyện phát sinh ít. 

2. Đánh giá tình hình nợ thuế và xử lý nợ thuế 
- Số nợ đến ngày 31/12/2021: 2.149 triệu đồng. 
- Số thực hiện thu nợ thuế trong năm 2022 ước được 2.149 triệu đồng 
- Số nợ thuế, ước đến thời điểm 31/12/2022 thu hồi hết các khoản nợ, (Đạt được kết 

quả trên là do tình hình nợ thuế trên địa bàn được quản lý, giám sát chặt chẽ. Kịp thời 
theo dõi sự biến động của các khoản nợ thuế để đôn đốc thu nợ; UBND huyện đã tăng 
cường các giải pháp chỉ đạo thu và chống thất thu NSNN; Chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị 
trấn tăng cường phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Mường Chà – Mường Lay để quản lý 
và thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN). 

II. Về nhiệm vụ chi ngân sách 
Tiếp tục được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND 

huyện đã sát sao trong công tác quản lý, điều hành chi ngân sách và đã có những kết 
quả tích cực. 

Các khoản chi đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Huyện uỷ, 
HĐND huyện giao. Các lĩnh vực chi cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ 
phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ... và các nhiệm vụ 
phát sinh khác. 

Các khoản chi đã thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và 
các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. UBND huyện đã điều hành thực hiện 
nhiệm vụ chi linh hoạt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng các nhiệm vụ được giao, 
cụ thể như sau: 

1. Đánh giá tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
1.1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 
Sau khi HĐND huyện Mường Chà thông qua Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

15/12/2021 về phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 
nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương năm 2022, UBND huyện đã thực hiện phân bổ 
chi tiết 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết của HĐND huyện và quyết 
định UBND tỉnh giao năm 2022 là 19.727 triệu đồng29; nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 

 
28 Nghị quyết ban hành về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các 

khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên 
29 Vốn cân đối ngân sách địa phương tại Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2025 và 
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11/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà về điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 202230; nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 
11/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát 
triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mường Chà31. 

1.2. Giải ngân vốn đầu tư 
UBND huyện đã triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm nhiều giải pháp nhằm đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. 
Chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện khẩn trương hoàn thành các thủ 

tục đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.  
Thường xuyên tổ chức kiểm tra các dự án để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các công trình. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong 

quản lý vốn đầu tư công được tăng cường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.  
Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của 

huyện rà soát, xử lý và đề xuất giải pháp để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn theo đúng 
quy định của pháp luật; đồng thời tham mưu đề xuất UBND huyện báo cáo UBND 
tỉnh; Các sở, ban ngành tỉnh những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền;   

Ước thực hiện giải ngân vốn đầu tư đến 31/01/2023 đạt 77,07% kế hoạch. 
2. Về tổ chức điều hành nhiệm vụ chi thường xuyên 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính; các 

văn bản về quản lý, điều hành NSĐP năm 2022 của UBND tỉnh và Nghị Quyết số 
55/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện khóa XXI, kỳ họp thứ Tư về dự toán 
và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, UBND huyện đã ban hành các Quyết định: 
số 4767/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của 
UBND huyện về ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự 
toán ngân sách, đầu tư công năm 2022. Trên cơ sở đó UBND huyện tập trung chỉ đạo 
điều hành ngân sách địa phương năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND huyện, các cơ 
quan, đơn vị trong huyện chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội và dự toán ngân sách được giao. 

Đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ, phòng, chống dịch 

 
giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên: 18.287 triệu đồng; Vốn thu từ đấu giá 
Quyền sử dụng đất do cấp huyện thực hiện tại quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Điện 
Biên về giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2022: 1.440 triệu đồng. 

30 Theo đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện điều chỉnh giảm 900 triệu đồng của một dự án khởi công 
mới sang một dự án khởi công mới khác; vốn thu từ tiền sử dụng đất: 5.009,69 triệu đồng, bố trí cho ba dự án tiếp chi. 

31 Theo đó: Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSTW năm 2022: 70.730,53 triệu đồng (Chương 
trình MTQG giảm nghèo bền vững: 28.922 triệu đồng phân bổ cho 6 công trình khởi công mới; Chương trình MTQG 
phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 24.491,53 triệu đồng, phân bổ cho 5 công trình tiếp chi 
và 2 công trình khởi công mới; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 17.317 triệu đồng, phân bổ cho 8 công 
trình khởi công mới. 
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Covid-19; đồng thời, chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách kịp thời bổ sung 
cho các đơn vị32 và đảm bảo nguồn thực hiện công tác hỗ trợ, phòng, chống dịch theo 
hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. 

Đối với một số nhiệm vụ chi phát sinh, UBND huyện đã bổ sung dự toán từ 
nguồn chi khác ngân sách huyện để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh: chi 
quản lý hành chính, ước thực hiện: 2.478 triệu đồng; sự nghiệp kinh tế: 1.381 triệu 
đồng; sự nghiệp giáo dục: 199 triệu đồng; sự nghiệp văn hóa thông tin: 37 triệu đồng; 
đảm bảo xã hội: 51 triệu đồng; hỗ trợ các đơn vị ngoài ngân sách: 518 triệu đồng33. 

Về tạo nguồn để thực hiện chính sách tiền lương năm 2022, với số tiền dự kiến: 
23.663 triệu đồng34; thực hiện trong năm 640 triệu đồng; số còn lại chuyển nguồn sang 
năm 2023 là 23.023 triệu đồng. 

Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia: Công tác phân 
bổ vốn sự nghiệp của huyện được thực hiện theo quy trình quy định35. Công tác quản lý, 
sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, chế độ hiện hành. Tổng số vốn dự kiến phân bổ 
27.597 triệu đồng36; ước thực hiện đạt 25,84% dự toán (bao gồm cả chi vốn đối ứng). 

Việc chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách hàng quý, 
6 tháng đúng qui định hiện hành. 

Thực hiện công khai dự toán thu, chi NSĐP năm 2022 và công khai tình hình 
thực hiện thu, chi ngân sách hàng quý năm 2022 ở các cấp ngân sách và tất cả các đơn 
dự toán theo đúng quy định. 

3. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân 
a) Tồn tại hạn chế 
- Về thực hiện vốn đầu tư công 
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đến 31/01/2023 là 77,07% dự toán, không 

đạt kế hoạch đề ra. 
Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư cho các dự án còn chưa tốt, thiếu chủ 

động dẫn đến một số dự án được giao kế hoạch nhưng vẫn chưa thể triển khai khi 
công, giải ngân, phải điều chỉnh kế hoạch vốn37 mất nhiều thời gian. 

 
32 Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh lưởng bởi dịch Covid-19, Công tác phòng, chống dịch Covid-19: 4.139 triệu đồng (cấp 

huyện: 3.767 triệu đồng, cấp xã 372 triệu đồng) 
33 Hỗ trợ Tòa án nhân dân huyện: 408 triệu đồng; Hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân huyện: 60 triệu đồng; Hỗ trợ Chi cục 

Thi hành án dân sự: 50 triệu đồng. 
34 Trong đó: thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương (trừ các khoản tiền lương, phụ 

cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ): 7.347 triệu đồng; nguồn cải cách tiền 
lương năm trước chuyển sang: 1.620 triệu đồng; nguồn thực hiện cải cách tiền lương ngân sách tỉnh bổ sung trong năm 3.618 
triệu đồng; dự kiến nguồn tăng thu NSNN trên địa bàn thực hiện so với dự toán năm 2022, dự kiến: 11.078 triệu đồng 

35 Trên cơ sở các ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; Thường trực Hội đồng nhân 
dân huyện và tại kì họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI ngày 11/8/2022. 

36 Vốn NSTW 26.469  triệu đồng (Trong năm bổ sung vốn NSTW 31.639 triệu đồng: Chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững: 9.661 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 
2022 (đợt 1, đợt 2): 21.638 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 340 triệu đồng; điều chỉnh giảm trong năm 
do tỉnh thu hồi vốn sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 5.170 
triệu đồng); vốn đối ứng NSĐP 1.128 triệu đồng. 

37 Như 2 công trình Đường Chà Nưa - Nậm Đích - mốc B4, huyện Mường Chà (nay là huyện Nậm Pồ); Đường Huổi 
Lèng - Ka Dính Nhè - Nậm Chua, huyện Mường Chà. 
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Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn có vướng mắc, tiến độ GPMB còn 
chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án 03 chương trình mục tiêu quốc gia (gồm 
cả các dự án sử dụng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả 
thực hiện, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn. 

- Về thực hiện chi thường xuyên 
Công tác lập dự toán của các đơn vị còn chưa sát thực tế, chưa dự kiến hết được 

các nhiệm vụ chi nên phải điều chỉnh dự toán trong năm. 
Công tác tham mưu phân bổ các nguồn vốn còn chậm, điều hành ngân sách còn 

chưa linh hoạt 
Công tác quản lý chi ngân sách còn hạn chế dẫn đến khi thanh tra kiểm toán còn 

xuất toán, thu hồi. 
b) Nguyên nhân: 
Những tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với nhiều 

biến chủng mới có mức độ nguy hiểm, lây lan nhanh trên địa bàn huyện và tỉnh đã ảnh 
hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh tế xã hội nói chung và hoạt động đầu tư công nói 
riêng. 

Giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm tăng cao đặc biệt 
là sắt thép, xăng dầu … tác động trực tiếp tới chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây 
dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thu công của dự án. 

Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài đặc biệt trong khoảng thời gian từ 
tháng 4 đến tháng 5/2022, gây khó khăn cho công tác tổ chức triển khai thi công xây 
dựng công trình. 

Ngân sách cấp trên bổ sung kế hoạch vốn các chương trình MTQG muộn38; 
hướng dẫn của các bộ ngành trung ương, các cơ quan chủ quản chương trình còn chưa 
kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác lập, giao kế hoạch của địa phương. 

Năng lực của đội ngũ kế toán các đơn vị và cơ quan tham mưu trực tiếp điều 
hành ngân sách cho UBND huyện còn có mặt hạn chế. 

Phần II 

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH  
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: dự toán tỉnh giao 43 tỷ 
đồng, tăng 30,30% so với dự toán năm 2022. 

1. Thu ngân sách trên địa bàn ngân sách Trung ương hưởng: 4.050 triệu đồng. 
2. Thu ngân sách trên địa bàn ngân sách huyện hưởng:         38.900 triệu đồng. 
II. Tổng thu ngân sách địa phương: Dự toán tỉnh giao 708.048 triệu đồng. 
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp: 38.900 triệu đồng 

 
38 Các quyết định của UBND tỉnh số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022; số 1433/QĐ-UBND ngày 14/8/2022; số 

1238/QĐ-UBND ngày 14/7/2022; số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022; số 1864/QĐ-UBND ngày 06/10/2022; số 2105/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022. 
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2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 669.148 triệu đồng, trong đó: 
2.1. Bổ sung cân đối:       536.558 triệu đồng; 
2.2. Bổ sung có mục tiêu: 132.590 triệu đồng. 
III. Tổng chi ngân sách địa phương: 708.048 triệu đồng.  
1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 575.458 triệu đồng, bao gồm: 

    1.1. Chi đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP: 23.720 triệu đồng; 
    1.2. Chi thường xuyên:                                     540.229 triệu đồng; 
 1.3. Dự phòng ngân sách:                                   11.509 triệu đồng. 

2. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, 
nhiệm vụ: 132.590 triệu đồng 

2.1. Chi thực hiện Các Chương trình mục tiêu quốc gia: 129.720 triệu đồng, cụ thể: 
2.1.1 Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi: 74.038 triệu đồng 
2.1.2. Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 55.342 triệu đồng 
2.1.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 340 triệu đồng 
2.2. Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 2.870 triệu 

đồng, cụ thể: 
2.2.1. Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ: 1.753 triệu đồng 
2.2.2. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (kinh phí khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh rừng): 1.103 triệu đồng 
2.2..3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông: 14 triệu 

đồng. 
 IV. Phương án phân bổ chi ngân sách địa phương.  

(Có các biểu từ số 04, 05, 06, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 kèm theo). 
V. Nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 
1. Về thu ngân sách: 
Năm 2023, dự kiến thu ngân sách trên địa bàn huyện, tỉnh giao tăng 30,30% so 

với dự toán tỉnh giao năm 2022, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, tác động 
lớn tới cân đối thu, chi ngân sách của huyện và một số nhiệm vụ của địa phương, chính 
vì vậy Chi cục Thuế khu vực Mường Chà – Mường Lay, các cơ quan được giao thu 
ngân sách và UBND các xã, thị trấn vẫn cần phải tăng cường triển khai các nhiệm vụ 
thu ngân sách ngay từ đầu năm, đẩy mạnh rà soát các nguồn thu, tập trung có những 
giải pháp hiệu quả để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách, cụ thể như sau: 

(1) Tăng cường quản lý thu NSNN; đánh giá, phân tích, dự báo và theo dõi tiến 
độ cụ thể từng khu vực thu, từng sắc thuế, những nguồn thu còn tiềm năng. Tổ chức thu 
đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế. 

(2) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản 
trên địa bàn, quản lý tốt thuế tài nguyên, các loại thuế, phí… góp phần tăng nguồn thu 
cho ngân sách. 

 (3) Cơ quan Thuế tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của 
các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ 
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số thuế để xử lý kịp thời, chống thất thu thuế, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường) đẩy mạnh công tác chống buôn 
lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, lậu thuế, kiên quyết xử lý các trường 
hợp vi phạm, Theo dõi chặt chẽ, dự báo các khoản thu theo tháng, quý sát thực tế phát 
sinh; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của Thanh 
tra, kiểm toán; tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình tài chính, thanh 
toán của các doanh nghiệp.  

(4) Đẩy mạnh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử 
dụng các nguồn vốn, tăng thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, qui chủ đất 
đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục triển khai thực hiện đấu giá đất 
khu A thị trấn và tạo thêm các quỹ đất để đấu giá tăng nguồn thu cho NSNN huyện chi 
đầu tư phát triển. 

(5) Đôn đốc các xã, thị trấn chủ động và nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm 
vụ thu ngân sách trên địa bàn, quản lý thu tốt có hiệu quả, đảm bảo đủ số giao thu, đáp 
ứng chi thường xuyên, nếu hụt thu thì đồng thời giảm chi tương ứng.  

(6) Các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các 
biện pháp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác trong 
việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về thuế.  

(7) Cơ quan Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu, tranh thủ nguồn thu bổ 
sung từ ngân sách cấp trên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Về tổ chức điều hành nhiệm vụ chi ngân sách: 
2.1. Nhiệm vụ chi đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành nguồn vốn đầu tư công 
(1). Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về công tác quản lý đầu tư xây 
dựng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân những dự án đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư công ước đạt 100%. 

(2). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo 
kế hoạch đã được xây dựng, đặc biệt các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến 
độ thi công đặt ra; tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm 
theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng 
đến chất lượng, tiến độ dự án. 

(3). Đối với vốn đầu tư thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia: Chương 
trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn năm 2021-2025, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, đối với các công trình khởi công mới cần khẩn trương hoàn 
thiện các thủ tục đầu tư đảm bảo đủ các điều kiện triển khai ngay các bước thực hiện dự 
án, công tác đấu thầu, đôn đốc các nhà thầu trong việc thi công đảm bảo tiến độ, chất 
lượng, thanh toán, tạm ứng theo đúng quy định. 

(4). Tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương triển khai thực hiện các dự án và giải ngân 
vốn đầu tư công, thanh quyết toán nguồn vốn kịp thời; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, 
cá nhân để dự án chậm tiến độ, phải trả lại nguồn vốn cho tỉnh, trung ương, không đảm bảo 
chất lượng; nghiệm thu, quyết toán không có khối lượng; nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm 
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