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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện thu ngân sách 8 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ giải pháp 4 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện Bảo Lạc về việc Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 

và Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Bảo Lạc 

về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà Nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2022; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 05/7/2022 của HĐND 

huyện Bảo Lạc về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 

2022; 

Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng huyện 

Bảo Lạc báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2022 (số liệu 

tính đến hết ngày 21/8/2022) và phương hướng, nhiệm vụ,  giải pháp 4 tháng cuối 

năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kế hoạch thu ngân sách năm 2022 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là: 22.600.000 nghìn đồng. 

Trong đó: 

- Chi cục thuế quản lý thu: 18.600.000 nghìn đồng. 

- Các xã, thị trấn quản lý thu: 2.800.000 nghìn đồng. 

- Thu biện pháp tài chính: 1.200.000 nghìn đồng. 

2. Tình hình thực hiện Thu ngân sách Nhà nước 

2.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện: Lũy 

kế đến hết 22/8/2022 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14,584 tỷ đồng, đạt 

67,5% dự toán tỉnh giao, 64,5% dự toán Nghị quyết HĐND huyện, bằng 102,3% 

so với cùng kỳ năm 2021.  

(Số thu theo từng sắc thuế theo biểu đính kèm) 

Bao gồm các khoản thu chủ yếu sau: 

- Thu từ Lệ phí trước bạ: Thực hiện 8 tháng là 1,79 tỷ đồng, đạt 51,2% dự 

toán tỉnh giao, đạt 45,9% dự toán HĐND huyện giao, bằng 80,7% so với cùng kỳ 

năm 2021. 
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- Thu từ Phí và lệ phí: Thực hiện 8 tháng là 1,17 tỷ đồng, đạt 93,2% so với 

dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, bằng 137% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Thu khác ngân sách (bao gồm các khoản chi năm trước): Thực hiện 8 

tháng là 2,657 tỷ đồng, đạt 241,6% dự toán tỉnh giao, đạt 221,4 % dự toán HĐND 

huyện giao, bằng 232% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Thu nội địa (không bao gồm: Thu từ Lệ phí trước bạ, Thu từ Phí và lệ phí, 

Thu khác ngân sách) Thực hiện 8 tháng là: 10,72 tỷ đồng, đạt 59,9% dự toán tỉnh 

giao, đạt 55,3 % dự toán HĐND huyện giao, bằng 95,56% so với cùng kỳ năm 

2021. 

* Số thu ngân sách của các xã, thị trấn:  

- Chỉ tiêu huyện giao đầu năm 2022 là: 3.500.000 nghìn đồng. 

- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn: Thực hiện 8 tháng là 

1,325 tỷ đồng, đạt 38 % dự toán huyện giao. Trong đó:  

+ Điều tiết về NS tỉnh, huyện hưởng: 1,44 tỷ đồng. 

+ Thu ngân sách xã hưởng 100%: 1,323 tỷ đồng 

(Số thu từng xã theo biểu đính kèm). 

2.2. Thu ngân sách 4 tháng cuối năm: phấn đấu đạt 8.015.399 nghìn đồng 

và cả năm ước đạt là 22.600.000 nghìn đồng; Thu nội địa năm 2022 là: 8.015.399 

nghìn đồng. 

2.3. Đánh giá một số mặt chủ yếu 

Nhìn chung kết quả thu NSNN trên địa bàn huyện 8 tháng đầu năm đạt 

được còn thấp so với tiến độ đã đề ra, nguyên nhân là do thực hiện nhiệm vụ thu 

ngân sách năm 2022 trong tình hình kinh tế của huyện gặp nhiều khó khăn, tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến toàn bộ các đối tượng 

nộp thuế, các doanh nghiệp sản xuất, các hộ kinh doanh dịch vụ phải tạm ngừng 

hoạt động. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động 

trong lĩnh vực xây dựng cơ bản các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước, tình hình giải ngân 8 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp ảnh hưởng đến các 

nguồn thu khu vực ngoài quốc doanh; thực hiện miễn thuế đối với hộ, cá nhân 

kinh doanh theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ, doanh 

nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Chi cục Thuế huyện Bảo Lạc 

đã thực hiện thu thuế quý III, quý IV năm 2021 dẫn đến kết quả thu của năm 2022 

sẽ bị hụt thu số thuế được miễn của quý III và Quý IV năm 2021 là: 

1.513.844.806 triệu đồng. Do vậy các khoản thu này chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng cơ cấu nguồn thu nên kéo theo tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 

thấp. 

Một số khoản thu đạt thấp so với dự toán được giao, bao gồm: Thu từ 

DNNN do tỉnh quản lý (đạt 27,9% so dự toán thu HĐND giao); thu tiền thuê nhà, 

bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (chưa thu được); thuế thu nhập cá nhân (đạt 39% 
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so với dự toán HĐND huyện giao); thu tiền sử dụng đất (đạt 43,3% so với dự toán 

HĐND giao); lệ phí trước bạ (đạt 45,9% so với dự toán HĐND huyện giao,…) 

Do các khoản thu này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nguồn thu nên kéo 

theo tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp. 

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn đạt được còn thấp so với 

tiến độ đã đề ra, cơ bản các xã, thị trấn đều có số thu đạt dưới 50% dự toán, chỉ có 

08 xã có kết quả thu đạt tỷ lệ trên 50%, trong đó có 02 xã đạt cao nhất gồm: 

Khánh Xuân đạt 81%, Thượng Hà đạt 70%. Còn lại 09 xã thu dưới 50%, trong đó 

có 04 xã thu đạt thấp nhất gồm: Xuân trường đạt 28%, Huy Giáp đạt 33%, Hưng 

Đạo đạt 34%, Thị trấn đạt 35%.  Một số Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách xã 

chưa thực sự sâu sát trong chỉ đạo tổ chức thu triệt để các nguồn thu ở địa 

phương, công tác chỉ đạo phối hợp trong quản lý thu thuế chưa được thường 

xuyên, vẫn còn tình trạng đã phát sinh số thu nhưng chưa kịp thời nộp vào NSNN 

theo tiến độ mà vẫn để tồn ở quỹ tiền mặt của xã.  

Một số Doanh nghiệp, cá nhân kê khai thuế chậm và chây ỳ nợ đọng thuế, 

không chấp hành nghĩa vụ với NSNN. Số nợ đọng thuế tính đến ngày 16/8/2022 

là: 2.985 triệu đồng (trong đó DN, HTX là 2.763 triệu đồng và nợ khó thu 730, 95 

triệu đồng; Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là 221 triệu đồng và nợ khó thu 

43 triệu đồng). 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THU NGÂN SÁCH 4 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu theo 

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 07/7/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, 

thu hồi nợ đọng thuế trên đại bàn tỉnh Cao Bằng.  

2. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 

số 02/CT-UBND ngày 21/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc về việc 

Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022, để phấn đấu 

hoàn thành vượt dự toán thu NSNN. 

3. Thực hiện tốt công tác ước thu hàng tháng, hàng quý, năm; tổng hợp, 

phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán thu, rà soát, nắm chắc các nguồn thu 

trên địa bàn, tăng cường khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, thực hiện tổng 

thể các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào 

ngân sách Nhà Nước. Cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thu kịp thời báo cáo 

Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo. 

4. Đẩy mạnh các giải pháp quản lý đối với các khoản thu còn tiềm năng, 

như: thuế xây dựng cơ bản tư nhân, thuế kinh doanh từ hoạt động cho thuê nhà, 

cho thuê máy súc, nhà xưởng, phương tiện vận tải, thuê mặt bằng, ... nhằm tăng 

thu cho NSNN. Đôn đốc kịp thời các khoản thuế phải nộp, bám sát các khoản nợ 

thuế để đôn đốc thu nộp nhằm hạn chế nợ mới phát sinh đặc biệt là thuế, phí. 

5. Các phòng, ban, ngành chức năng đẩy mạnh tăng cường phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan công an, các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm đấu tranh, ngăn chặn 
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có hiệu quả hành vi trốn thuế, gian lận thuế, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp 

pháp, đặc biệt là các trường hợp chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu kê khai 

thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế. Đẩy mạnh phối hợp với các cấp, các ngành 

trong công tác đôn đốc thu hồi và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục tham mưu cho Ban 

chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế triển khai kế 

hoạch mời doanh nghiệp, hộ kinh doanh có số thuế nợ lớn, nợ chây ỳ lên làm việc 

để đôn đốc thu hồi nợ thuế. 

6. Đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về cho thuê 

nhà, nhà xưởng, mặt bằng, phương tiện vận tải, đất đai, quá trình kiểm tra, đôn 

đốc các tổ chức, cá nhân nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; trường 

hợp có vi phạm về đất đai, sử dụng đất công sai mục đích, sử dụng đất công vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê..., hoặc các trường hợp cố tình không thực hiện 

nghĩa vụ với nhà nước, tham mưu UBND các cấp xử lý theo thẩm quyền để thu 

hồi tiền thuế theo quy định.  

 7. Các phòng, ban, ngành chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan Công an đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

trốn thuế; tăng cường công tác quản lý và kiểm soát giá cả thị trường, xử lý 

nghiêm các vi phạm về niêm yết giá, tăng giá bất hợp lý. Khuyến khích thu hút 

đầu tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương và phát triển các hình thức 

siêu thị, cửa hàng tạo nguồn thu mới trên địa bàn. 

8. Tăng cường rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số doanh nghiệp đang 

hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích...để đưa vào quản lý đối với 

số doanh nghiệp đang hoạt động. Tập trung rà soát, báo cáo tài chính để đôn đốc 

các doanh nghiệp nộp đúng, đủ số thuế TNDN phải nộp, lợi nhuận còn lại, cổ tức 

được chia các quý năm 2022 sát với thực tế phát sinh kinh tế. 

9. Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý 

thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; khai thác tăng 

thêm nguồn thu thông qua việc rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự 

án mới phát sinh, ... nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ 

phí và thu khác vào NSNN. 

10. Các xã, thị trấn tăng cường rà soát tình hình vận chuyển, khai thác lâm, 

thổ sản, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thu đầy đủ các khoản thuế, phí 

theo quy định. Về quản lý thuế XDCB tư nhân và vận tải tư nhân: UBND các xã, 

thị trấn phối hợp với cơ quan thuế mời các hộ, tổ, nhóm có hoạt động XDCB tư 

nhân, vận tải tư nhân, các hộ gia đình trên địa bàn phát sinh XDCB, hộ kinh 

doanh vận tải tư nhân đến UBND xã, thị trấn thực hiện kê khai, nộp thuế theo 

đúng quy định.  

11. Các cơ quan, phòng, ban, ngành chức năng đẩy mạnh phối hợp với các 

đơn vị liên quan quyết liệt tham mưu thực hiện các giải pháp, nhằm tăng cuờng 

công tác thu NSNN, tìm kiếm nguồn bù đắp cho các khoản giảm thu do ảnh 

hưởng của dịch bệnh (các nguồn thu từ cho thuê tài sản, XDCB tư nhân, Kinh 

doanh Vận tải,…); thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để báo 
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cáo UBND huyện có phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Cơ quan 

Thuế và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung rà soát, nắm lại đối tượng, 

nguồn thu ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra việc kê khai thuế, quyết 

toán thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời số phát sinh vào 

NSNN; tích cực xử lý thu hồi các khoản nợ đọng thuế. 

12. Tập trung thực hiện các biện pháp chống thất thu, quản lý thu bảo đảm 

đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh 

các hành vi vi phạm. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo nguồn thu, 

đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo 

từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự 

báo số thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.  

13. Tiếp tục duy trì Đoàn công tác của UBND huyện để thực hiện rà soát, 

xác định cụ thế các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu 

để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Duy trì thường xuyên công tác 

kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm về 

thuế, trốn thuế, gian lận thuế; các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đa ngành 

nghề; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB, khoáng sản....Tăng 

cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ 

phận, các lĩnh vực đảm bảo chính sách thuế được phổ biến kịp thời. Hỗ trợ người 

nộp thuế ứng dụng CNTT trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế.  

14. Các đơn vị chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực 

đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu và thanh toán giá trị khối lượng hoàn 

thành đặc biệt là các dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 

2022. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công 

trình. Đề xuất điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai 

được, hoặc chậm triển khai cho các dự án có khả năng giải ngân cao; có giải pháp 

sớm hoàn thành công trình đối với các dự án chậm tiên độ. 

15. Đối với các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nguồn thu 

của huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung và nhiệm vụ đã 

được phân công tại Kế hoạch thu ngân sách số 68/KH-UBND ngày 15/3/2022 của 

UBND huyện để đảm bảo thu đạt và vượt dự toán được giao.  

16. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, chủ động khai thác các nguồn thu 

trên địa bàn. Kiểm tra rà soát tất cả các tổ chức cá nhân mới ra kinh doanh chưa 

đăng ký kê khai nộp thuế đưa vào quản lý theo đúng Luật thuế hiện hành. 

17. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp thu thuế trong lĩnh vực XDCB, 

các đơn vị chủ đầu tư khi thanh toán cho các nhà thầu cần đồng thời thông báo số 

đã thanh toán gửi Chi cục thuế huyện để cùng phối hợp đôn đốc các nhà thầu kê 

khai nộp thuế theo đúng quy định.  

18. Kho bạc Nhà nước tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, chủ động 

quản lý thu 1% thuế GTGT theo quy định của các đơn vị XDCB vãng lai để nộp 

vào ngân sách Nhà nước.  
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Trên đây là báo cáo thu ngân sách 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp 4 tháng cuối năm trên địa bàn huyện Bảo Lạc năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi thuế nợ đọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, thành viên BCĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CCT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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