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I. Mục tiêu tổng quát  

        Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, tiếp tục 

tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid-19, vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi 

phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên 

mức trung bình so với cả nước. Tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải 

thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an 

ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện các chương trình hành động 

đã được các cấp, ngành đề ra nhằm triển khai thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là “Phấn đấu xây dựng Bình 

Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền 

Trung”. 



II. Dự toán NSNN năm 2022 

1. Về thu ngân sách nhà nước 

      Năm 2022, HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 

11.267,3 tỷ đồng bằng mức Trung ương giao, cụ thể: 
 

8% 

91% 

1% 

Dự toán thu NSNN 2022 

Thu hải quan giao 905 tỷ đồng 

Thu nội địa giao 10.200 tỷ đồng 

Thu vay bù đắp bội chi giao 162,3 tỷ 

đồng 

11.267,3 

tỷ đồng 



1. Về thu ngân sách nhà nước 

41% 

59% 

Cơ cấu thu nội địa năm 2022 

Tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi 

nhuận được chia và lợi nhuận 

còn lại; thu xổ số kiến thiết: 

4.150 tỷ đông 

Thu nội địa còn lại: 6.050 tỷ 

đồng 

      Trong thu nội địa 10.200 tỷ đồng, nếu trừ tiền sử dụng đất, thu từ xổ 

số kiến thiết và thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia thì tổng thu nội địa 

năm 2022 là 6.050 tỷ đồng. 



2. Về chi ngân sách địa phương 

2.1 Nguyên tắc phân bổ  dự toán chi NSĐP 

Quy mô chi xác định phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm, an toàn nợ công; ưu tiên đảm bảo 
hoàn trả tạm ứng ngân sách và chi trả nợ vay, nợ xây dựng cơ bản, đồng 
thời bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. 

Việc phân bổ chi thường xuyên được thực hiện theo nguyên tắc: đảm 
bảo kinh phí thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách do Trung ương và 
HĐND tỉnh ban hành đến thời điểm 30/9/2021; tăng cho những nhiệm 
vụ mới được giao hoặc giảm đối với nhiệm vụ không phát sinh trong 
năm 2022. 



2.2 Dự toán chi NSĐP năm 2022 

      Căn cứ dự toán thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu, số bổ sung từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn vay 

và nhiệm vụ chi được phân cấp theo quy định, Dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 16.204 tỷ đồng. Nếu loại trừ chi 

theo mục tiêu thì tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 13.069.8 tỷ đồng, cụ 

thể: 

36,863% 

61,072% 

2,065% 

Cơ cấu chi NSĐP năm 2021 

Chi đầu tư phát triển giao 

4.817,9 tỷ đồng 

Chi thường xuyên giao: 

7.982 tỷ đồng 

Chi khác giao: 269,9 tỷ 

đồng 



3. Kế hoạch vay và trả nợ vay 2022 

       Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, mức dư nợ vay 

của ngân sách địa phương năm 2022 là 2.865,8 tỷ đồng (không vượt quá 30% 

ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp). Kế hoạch vay và trả nợ vay 

cụ thể như sau: 

 

Dư nợ 
vay đầu 

năm 
342,6 tỷ 

đồng 

Tổng mức 
vay trong 
năm 194 
tỷ đồng 

Trả nợ 
gốc vay 
43,8 tỷ 
đồng 

Dư nợ vay 
của tỉnh đến 
cuối năm là 

492,8 tỷ 
đồng 



III. Một số giải pháp thực hiện 

1 
• Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để đảm bảo thu đúng, thu đủ 

và kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 

2 

• Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi buôn 
lậu, trốn thuế, nợ đọng thuế; chống thất thu ngân sách nhà nước; chống buôn lậu 
và gian lận thương mại, nhất là lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, 
khách sạn, vận tải.... 

3 

• Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ 
chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát 
trong và ngoài nước; thực hiện công tác mua sắm theo quy định của Trung ương; 
đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước 

4 

• Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nguồn thu, nhiệm vụ chi 
được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp, tích cực chủ động điều hành 
ngân sách cấp mình, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trừ 
những trường hợp thiên tai, lũ lụt,... 

5 
• Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện chế độ công 

khai ngân sách nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. 


