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PHÀN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THƯC HIÊN NHIÊM vu NSNN NĂM 2022
•  • • •

Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2022 của thành phố đạt nhiều kết quả
khả quan trên mọi mặt. Các chỉ tiêu kinh tế của thành phố có sự tăng trưởng khá
cao so với kế hoạch nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp các ngành, các tổ chức
đoàn thể và địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh
tế xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19, nguồn thu ngân sách
ước thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch, các giải pháp an sinh xã hội, chăm lo,
hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch
Covid-19 được địa phương quan tâm thực hiện tốt, cụ thể như sau:

1. TÌNH HÌNH THựC HIỆN NHIỆM vụ THU NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC NĂM 2022

Tổng dự toán thu giao trên địa bàn: 5.400 tỷ đồng, trong đó: Cục Thuế thu
là: 2.420 tỷ đồng, số thu phân cấp thành phố quản lý: 2.980 tỷ đồng, gồm thu từ
tiền đất là 1.676 tỷ đồng (tiền thuê đất 700 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 976 tỷ
đồng) và nguồn thu nội địa 1.304 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thực hiện 10 tháng là 4.494,872 tỷ
đồng, trong đó: Cục Thuế ứiu là 2.120 tỷ đồng, phân cấp thành phố quản lý là
2.374,968 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 6.000,100 tỷ đồng, đạt 111,11% dự
toán trong đó: Cục thuế thu là: 2.500 tỷ đồng, đạt 103,3% so với dự toán giao, số
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1 tỷ đồng, phân cấp thành phố quản lý
là: 3.500,100 tỷ đồng, đạt 117,45% dự toán tỉnh giao và 154,65% so với cùng
kỳ.

1. Thu cân đối ngân sách nhà nước
Thu cân đối ngân sách nhà nước: thực hiện 10 tháng phân cấp thành phố

quản lý là: 2.327,171 tỷ đồng, ước thực hiện phân cấp thành phố quản lý là:
3.499,100 tỷ đồng, bằng 117,42% dự toán giao, bằng 155,22% so với cùng kỳ,
trong đó:

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: thực hiện 10 tháng là
23,852 tỷ đồng, ước thực hiện cả nám là 54 tỷ đồng, bằng 142,11 % dự toán
giao, bằng 241,84% so với cùng kỳ.



1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: thực hiện 10 tháng là
5,648 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 6 tỷ đồng, bằng 50% dự toán giao, bằng
49,27% so với cùng kỳ.

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 10 tháng là
202,308 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 205 tỷ đồng, bằng 1.464,29 % dự toán
giao, bằng 2.454,5% so với cùng kỳ.

1.4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 10
tháng là 751,643 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 1.060 tỷ đồng, bằng 176,67%
dự toán giao, bằng 237,53% so với cùng kỳ.

1.5. Thu thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 10 tháng là 433,015 tỷ đồng, ước
thực hiện cả năm là 505 tỷ đồng, bằng 202,81% dự toán giao, bằng 231,02% so
với cùng kỳ.

1.ó.Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 10 tháng là 322,632 tỷ đồng, trong đó:
ghi thu ghi chi: 41,647 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 500,100 tỷ đồng (trong
đó: ghi thu ghi chi là: 100 tỷ đồng), nếu loại trừ ghi thu ghi chi thì chỉ đạt
401,100 tỷ đồng bằng 40,99% dự toán giao, bằng 124,91% so với cùng kỳ.

1.7. Thu tiền thuê đất: thực hiện 10 tháng là 206,025 tỷ đồng, trong đó: ghi
thu ghi chi: 87,513 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 700 tỷ đồng (trong đó: Ghi
thu ghi chi là: 590 tỷ đồng), bằng 100% dự toán giao, bằng 91,3% so với cùng

1.8. Thu thuế bảo vệ môi tmờng: thực hiện 10 tháng là 109,527 tỷ đồng,
ước thực hiện cả năm là 125 tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán giao, bằng 126,8% so
với cùng kỳ.

1.9. Thu lệ phí trước bạ: thực hiện 10 tháng là 150,826 tỷ đồng, ước thực
hiện cả năm là 170 tỷ đông, băng 161,9% dự toán giao, băng 155,55% so với
cùng kỳ.

1.10. Thu phí, lệ phí: thực hiện 10 tháng là 16,662 tỷ đồng, ước thực hiện
cả năm là 19 tỷ đồng, bằng 86,36% dự toán giao, bằng 118,56% so với cùng kỳ.

1.11. Thu khác ngân sách: thực hiện 10 tháng là 97,556 tỷ đồng, ước thực
hiện cả năm là 146,8 tỷ đồng, bằng 233,02% dự toán giao, bằng 159,58% so với
cùng kỳ.

1.12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: thực hiện 10 tháng là 1,194
tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 1,2 tỷ đồng, bằng 120% dự toán giao, băng
136,28% so với cùng kỳ.

1.13.Thu đóng góp thực hiện 10 tháng là 6,283 tỷ đồng, ước thực hiện cả
năm là 7 tỷ đồng, bằng 193,45% so với cùng kỳ.

2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước thực hiện cả năm là 1 tỷ đồng.
3. Đánh giá tổng thể về các lĩnh vực thu



Nhìn chung tình hình kinh tế của thành phố năm 2022 có nhiều chuyển
biến khởi sắc, đánh dấu sự vượt lên mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-
19, nhiều sắc thuế đạt và vượt so với dự toán được giao và tăng so với cùng kỳ,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và hiệu quả, phần lớn các chỉ tiêu ngân
sách đều đạt và vượt tiến độ so với Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra, từ
đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, cụ thế như sau:

Có 9/13 khu vực sắc thuế ước đạt và vượt dự toán giao gồm:
-Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương ước đạt 54 tỷ đồng, bằng

142,11% dự toán giao.

-Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: ước đạt 205 tỷ đồng, bằng
1.464,29% dự toán giao.

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 1.060 tỷ đồng, bằng
176,67% dự toán giao.

-Thu thuế thu nhập cá nhân: ước đạt 505 tỷ đồng, bằng 202,81% dự toán
giao.

- Thu tiền cho thuê đất ước đạt 700 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán.
-Thu lệ phí trước bạ: ước đạt 170 tỷ đồng, bằng 161,9% dự toán giao.
-Thu khác ngân sách ước đạt: 146,8 tỷ đồng, bằng 233,02% dự toán giao.
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: ước đạt 1,2 tỷ đồng, bằng 120%

dự toán giao.

- Thu đóng góp ước đạt 7 tỷ đồng.
Còn 4/13 khu vực, sắc thuế không đạt dự toán giao gồm: thu từ doanh

nghiệp nhà nước địa phương (50% dự toán), thu tiền sử dụng đất (40,99% dự
toán), thu thuế bảo vệ môi trường (62,5% dự toán), thu phí và lệ phí (86,36% dự
toán) do một số chính sách giảm và giãn thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi đại dịch Covid-19, vẫn còn nhiều chuyến bay quốc tế chưa hoạt động trở lại
do tác động của đại dịch Covid-19,....

11. TÌNH HÌNH THựC HIỆN NHIỆM vụ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG NĂM 2022

1. về công tác chỉ đạo, đỉều hành chỉ ngân sách nhà nước
Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, ngay từ đầu

năm các phòng, ban của thành phô và các xã, phường đã tô chức triển khai thực
hiện dự toán chi NSNN năm 2022, trong đó tập trung phân bổ dự toán chi ngân
sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo thời gian theo quy
định; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, không bố trí cho các nhiệm vụ chi chưa
thực sự cấp thiết, triệt để tiết kiệm, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo,
khánh tiết; mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng tiêu chuẩn, định mức,
chê độ quy định; duy trì thường xuyên việc kiêm tra thực hiện các chế độ, chính
sách ở các đơn vị, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh hoặc xử lý các sai phạm. Chủ



động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên
chế; nâng cấp mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn
đấu tăng các nguồn thu theo quy định. Chủ động điều hành chi ngân sách theo
dự toán và khả năng thu ngân sách địa phương; đảm bảo cân đối ngân sách địa
phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-
ngân sách, chủ động đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành mức cao nhất dự toán
thu NSNN được giao để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử
lý các nhiệm vụ phát sinh; quản lý điều hành chi NSNN theo dự toán được giao
và khả năng thu ngân sách. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tài chính -
ngân sách, công tác kiểm soát chi NSNN, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời
các sai phạm.

2. Tình hình thực hiện dự toán ở một số lĩnh vực chỉ Ngân sách nhà
•  • • • • 9

nước

Dự toán chi ngân sách nhà nước do tỉnh giao là: 1.122,276 tỷ đồng, do Hội
đồng nhân dân thành phố giao là: 2.323,519 tỷ đồng, do Hội đồng nhân dân
thành phố giao điều chỉnh giữa năm là: 3.641,455 tỷ đồng, ước dự toán dự kiến
điều chỉnh lần 02 là: 3.650,456 tỷ đồng.

Thực hiện 10 tháng là 1.314,364 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là
2.946,557 tỷ đồng, bằng 262,55% dự toán tỉnh giao, bằng 126,81% so dự toán
HĐND thành phố giao đầu năm, bằng 79,99% so dự toán I©ND thành phố giao
điều chỉnh giữa năm, bằng 80,92% so với dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02,
bằng 107,98% so với cùng kỳ, cụ thể các khoản chi chủ yếu như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: thực hiện 10 tháng là 659,237 tỷ đồng, ước
thực hiện cả năm là 1.731,075 tỷ đồng (trong đó: 100 tỷ ghi thu ghi chi tiền sử
dụng đất của thành phố và 590 tỷ đồng ghi thu ghi chi tiền thuê đất) bằng
295,61% dự toán tỉnh giao, bằng 122,6% so dự toán HĐND thành phố giao đầu
năm, bằng 66,65% so với dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh giữa
năm,bằng 73,97% so với dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 224,6% so với
cùng kỳ.

2.2. Chi thường xuyên: thực hiện 10 tháng là 577,484 tỷ đồng, ước thực
hiện cả năm là 1.099,705 tỷ đồng, bằng 236,9% dự toán tỉnh giao, bằng
185,88% dự toán HĐND giao đầu năm, bằng 144,27% HĐND thành phố giao
điều chỉnh giữa năm, bằng 92,8% dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng
244,59% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: thực hiện 10 tháng là 186,381 tỷ đồng, ước
thực hiện cả năm là 485,272 tỷ đồng, bằng 323,77% so dự toán HĐND thành
phố giao đầu năm, bằng 202,26% so dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh
giữa năm,bằng 91,09% dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 322,1% so với
cùng kỳ, trong đó: Chi bồi thường cho các dự án trên địa bàn thành phố từ
nguồn kết dư ngân sách năm 2021 chuyển sang 252 tỷ đồng; Chi bồi thường của



dự án Khu di lịch ven biển Bắc Bãi Trường do Công ty TNHH xây dựng thương
mại Đông Nam làm chủ đầu tư từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang 11,6 tỷ
đồng; tạm ứng chi trả cho các hộ dân 40,141 tỷ đồng dự án Cảng hàng không
quốc tế Phú Quốc thực hiện theo chủ trương tại Thông báo sô 536/TB-VP ngày
14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Uy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; chi trợ
giá điện: 15 tỷ đồng,...

2.2.2. Chi sự nghiệp môi trường, du lịch: thực hiện 10 tháng là 20,988 tỷ
đồng, ước thực hiện cả năm là 70,701 tỷ đồng, bằng 91,57% so dự toán HĐND
thành phố giao đầu năm, bằng 87,61% so dự toán HĐND thành phố giao điều
chỉnh giữa năm và dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 254,67% so với cùng
kỳ.

2.2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: thực hiện 10 tháng là
181,168 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm bàng 254,836 tỷ đồng, bằng 118,72% so
với dự toán tỉnh giao, bằng 109,11% so dự toán HĐND thành phố giao đầu năm,
bằng 97,85% so dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh giữa năm và dự toán
dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 147,04% so vớỉ cùng kỳ.

2.2.4. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: thực hiện 10 tháng là 117,769
tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 151,853 tỷ đồng, bằng 278,51% so dự toán
HĐND thành phố giao đầu năm, bằng 219,59% so dự toán HĐND thành phố
giao điều chỉnh giữa năm, bằng 88,9% dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng
330,93% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu chi mua bảo hiểm y tế xã đảo 111,658 tỷ
đồng chi từ nguồn tỉnh bổ sung.

2.2.5. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: thực hiện 10 tháng là 3,459 tỷ
đồng, ước thực hiện cả năm 7,9 tỷ đồng, bằng 96,36% so dự toán HĐND thành
phố giao đầu năm, dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02 và dự toán HĐND thành
phố giao điều chỉnh giữa năm, bằng 169,86% so với cùng kỳ do thành phố tổ
chức lại các hoạt động văn hóa sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

2.2.6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: thực hiện 10 tháng là 621 triệu
đồng, ước thực hiện cả năm là 1,064 triệu đồng, bằng 190,04% so dự toán
HĐND thành phố giao đầu năm và bằng 95% dự toán HĐND giao điều chỉnh và
dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 1.142% so với cùng kỳ do trong năm
thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, cấp thành phố và tham gia
Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.

2.2.7. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: thực hiện 10 tháng là 279
triệu đồng, ước thực hiện cả năm 1,177 tỷ đồng, bàng 90% so dự toán HĐND
thành phố giao đầu năm, bằng 90% so dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh
giữa năm và dự toán dự kỉến điều chỉnh lần 02, bằng 301,7% so với cùng kỳ.

2.2.8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 10 tháng là 17,628 tỷ đồng,
do đang trong thời gian thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ cho
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và kinh phí trợ cấp hằng tháng
cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Từ đó, ước



thực hiện cả năm là 59,098 tỷ đồng, bằng 2.953,78% so dự toán HĐNp thành
phố giao đầu năm, bằng 190,01% so dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh
giữa năm, bằng 99,64% dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 2.382,86% so
với cùng kỳ.

2.2.9. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: thực hiện 10 tháng là
38,317 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 47,266 tỷ đồng, bằng 97,31% so dự
toán HĐND thành phố giao đầu năm, bằng 95,5% so dự toán HĐND thành phố
giao điều chỉnh giữa năm và dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 117,85%
so với cùng kỳ.

2.2.10. Chi quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội: thực hiện 10 tháng là 5,421
tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là: 10,273 tỷ đồng, bằng 106,05% dự toán HĐND
thành phố giao đầu năm, bằng 96,85% so dự toán HĐND thành phố giao điều
chỉnh giữa năm và dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 275,89% so với cùng
kỳ.

2.2.11. Chi khác ngân sách: thực hiện 10 tháng 5,451 tỷ đồng, ước thực
hiện cả năm là 10 tỷ đồng, bằng 166,67% so với dự toán HĐND thành phố giao
đâu năm, băng 100% so dự toán HĐND thành phô giao điêu chỉnh giữa năm và
dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 131,63% so vớỉ cùng kỳ.

2.3. Chi thực hiện cải cách tiền lương: thực hiện 10 tháng là 12,312 tỷ
đồng, ước thực hiện cả năm là 2 tỷ đồng, bằng 0,9% so dự toán HĐND thành
phố giao đầu năm và điều chỉnh giữa năm do chuyển kinh phí trợ cấp hằng
tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP 11 tỷ
đồng và chi mua bảo hiểm y tế xã đảo 101,666 tỷ đồng lên nguồn chi thường
xuyên từ tỉnh bổ sung nên tỷ lệ thực hỉện so với dự toán điều chỉnh giữa năm
không cao, giảm dự toán hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-
19: 79 tỷ đồng, giảm dự toán quản lý chung để chi cho các chế độ chính sách,...
bằng 100% dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng 1,12% so với cùng kỳ.

2.4. Chi khen thưởng: thực hiện 10 tháng là 0,6 tỷ đồng, ước thực hiện
cả năm là 1 tỷ đồng, bằng 66,67% so dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và
dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh giữa năm và dự toán dự kiến điều
chỉnh lần 02, bằng 87,63% so với cùng kỳ.

2.5. Chi dự phòng: thực hiện 10 tháng 1,05 tỷ đồng, ước thực hiện cả
năm là 10,151 tỷ đồng, chủ yểu là chi cho công tác phòng, chống dịch bằng
109,36% dự toán tỉnh giao, bằng 100% so với dự toán HĐND thành phố giao
đầu năm, điều chỉnh giữa năm và dự toán dự kiến điều chỉnh lần 02, bằng
75,83% so với cùng kỳ.

2.6. Chi trợ cấp ngân sách xã, phường: thực hiện 10 tháng là 63,7 tỷ
đồng, ước thực hiện cả năm là 102,890 tỷ đồng, bằng 162,54% dự toán tỉnh
giao, bằng 118,59% so dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, bằng 113,21%
so dự toán HĐND thành phố giao điều chỉnh giữa năm, bằng 100% dự toán dự
kiến điều chỉnh lần 02, bằng 130,61% so với cùng kỳ.
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3. Đánh gỉá thực hỉện công tác chỉ ngân sách địa phương
Nhìn chung tình hình thực hiện nhiệm vụ chi trong năm 2022 phần lớn các

nhiệm vụ chi cần thiết đã được hoàn thành, ủy ban nhân dân thành phố Phú
Quốc đã thực hiện tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục thực
hiện chi các gói chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19 trong năm 2022 cũng như tập trung giải ngân các công trình xây dựng
cơ bản, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% theo chỉ đạo
của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

về công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn
thành phố từ nguồn ngân sách nhà nước: do đây là nhiệm vụ mới phát sinh, nên
trong quá trình xử lý còn nhiều vướng mắc, vì thế ủy ban nhân dân thành phố đã
tập trung phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục thực hiện, cố gắng hoàn thành trong
năm 2022.

III. THựC HIỆN MỘT SÓ LĨNH vực TÀI CHÍNH KHÁC
•  • • •

1. về tình hình thực hỉện phòng chống dịch Covỉd-19
1.1. Kỉnh phí phục vụ cho công tác phòng, chéng dịch Covid-19
Tổng kinh phí đã bổ sung và cấp tạm ứng dự kiến đến ước hết năm 2022 là

23 tỷ đồng, bao gồm kinh phí mua sắm sinh phẩm, máy móc thiết bị, hóa chất
xét nghiệm, thuốc, vật tư y tế,... phòng chống dịch; xét nghiệm sàng lọc vi rút
SARS-CoV2 cộng đồng và cơ sở điều trị toàn thành phố; chi xây dựng, sửa chữa
các khu cách ly, điều trị, thu dung bệnh nhân Fl, F0, các khoản chi phụ cấp, trợ
cấp, tiền ăn trực tiếp cho công tác chống dịch, chi cho lực lượng trực tiếp phòng,
chông dịch.

1.2. Chỉ hẫ trợ cho ngườỉ dân bị ảnh hưởng bởỉ đại dịch Covid-19:
- Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021/NĐ-CP trong năm 2022 là: 26

tỷ đồng.
- Chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Covid-19: 28,5 tỷ đồng.
2. Tình hình thực hiện mua bảo hiểm y tế cho các đốỉ tượng được ngân

sách nhà nước hẫ trợ
Năm 2022, ngân sách thành phố ước thực hiện hỗ trợ và mua 128.198 thẻ

bảo hiểm y tế cho các đối tượng với số tiền là: 101,905 tỷ đồng (trong đó: số thẻ
đã phát hành các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi là: 13.754 thẻ với số tiền 11,066
tỷ đồng, người nghèo 252 thẻ với số tiền 210 triệu đồng; học sinh - sinh viên là
326 thẻ với số tiền 78 triệu đồng; y tế xã đảo là 111.823 thẻ với số tiền 90,214
tỷ đồng; người dân di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam 23 thẻ với số tiền
18 triệu đồng; người cao tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 25 thẻ với số
tiên 20 triệu đông, bảo hiêm xã hội tự nguyện 1.995 thẻ với sô tiên là 299 triệu
đồng.
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IV. CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NẢM 2022
1. ước tổng thu ngân sách thành phố được sử dụng 4.209,242 tỷ đồng
1.1. Tổng thu điều tiết được hưởng 1.895,592 tỷ đồng
1.1.1. Thu điều tiết 965,492 tỷ đồng
1.1.2. Thu tiền sử dụng đất và thuê đất 930,100 tỷ đồng
1.2. Thu chuyển giao 470,521 tỷ đồng
1.3. Thu chuyển nguồn 1.234,391 tỷ đồng
1.4. Thu kết dư ngân sách 608,738 tỷ đồng
2. Tổng chỉ ngân sách thành phế 2.946,557 tỷ đồng
2.1. Chi đầu tư 1.731,075 tỷ đồng
+ Ghi thu ghi chi tiền đất (100 tỷ đồng tiền sử dụng đất + 590 tỷ đồng tiền

thuê đất): 690,000 tỷ đồng
+ Chi từ 60% tiền sử dụng đất: 240,100 tỷ đồng
+ Chi từ vốn tỉnh và trung ương kế hoạch năm 2022: 294,894 tỷ đồng
+ Chi từ nguồn kết dư bổ sung hụt thu tiền sử dụng đất: 84,031 tỷ đồng
+ Chi từ nguồn vốn chuyển nguồn: 422,050 tỷ đồng
2.2. Chi thường xuyên, chi khác và dự phòng ngân sách 1.110,592 tỷ đồng
2.3. Chi cải cách tiền lương 2,000 tỷ đồng
2.4. Chi chuyển giao 102,890 íỷ đồng
3. ước chênh ỉệch thu chỉ cuối năm 2022 1.262,684 tỷ đồng
3.1. Trong đó: Nguồn cải cách tiền lương: 1.050,515 tỷ đồng
3.2. Nguồn xây dựng cơ bản 60%: 25,518 tỷ đồng
3.3. Nguồn chi thường xuyên: 186,651 tỷ đồng
V. KẾT QUẢ THựC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ,

PHƯỜNG NĂM 2022

1. Tổng thu ngân sách xã, phường sử dụng 186,993 tỷ đồng
1.1 .Thu được hưởng điều tiết 21,722 tỷ đồng
1.2. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên 102,890 tỷ đồng
1.3. Thu chuyển nguồn từ năm trước 35,828 tỷ đồng
1.4. Thu đóng góp 6,745 tỷ đồng
1.5. Thu kết dư năm 2021 18,808 tỷ đồng
2. Tổng chi ngân sách xã, phường 142,659 tỷ đồng
3. Tồn quỹ: 44,334 tỷ đồng



PHÀN THỨ HAI

ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHÓ
NĂM 2022 (LẦN 2)

1. NHU CÀU ĐIỀU CHỈNH Dự TOÁN CHI:
- Dự toán chi ngân sách thành phố đầu năm (1): 2.323,519 tỷ đồng
- Dự toán chi NS thành phố điều chỉnh giữa năm (2): 3.683,428 tỷ đồng
- Dự toán chi ngân sách thành phố điều chỉnh lần 02 (3): 3.641,455 tỷ đồng
- Số chênh lệch dự toán chi điều chỉnh lần 02 so với dự toán chi điều chỉnh

giữa năm giảm (4)= (3)-(2): 41,973 tỷ đồng
Cụ thể tăng, giảm trên từng lĩnh vực như sau:
1. Chi đầu tư phát triển: 2.597,188 tỷ đồng giảm còn 2.340,209 tỷ đồng,

giảm 256,979 tỷ đồng, tương đương giảm 9,89%. Trong đó:
1.1. Tăng chi đầu tư XDCB từ vốn Trung ương và vốn tỉnh phân cấp

68,539 tỷ đồng (gồm vốn sổ xố kiến thiết giảm 7,761 tỷ đồng, nguồn tỉnh 40%
nguồn thu sử dụng đất tăng 76,300 tỷ đồng).

1.2. Giảm kế hoạch ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất và tiền thuê đất 300 tỷ
đồng.

1.3. Giảm chi từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang: 25,518 tỷ đồng.
2- Chi thường xuyên: từ 762,050 tỷ đồng tăng lên 1.184,705 tỷ đồng, tăng

422,655 tỷ đồng, tương đương tăng 55,5%, trong đó:
2.1. Chi sự nghỉệp kinh tế: từ 239,922 tỷ đồng tăng lên 532,711 tỷ đồng,

tăng 292,788 tỷ đồng, tương đương tăng 122,03%, gồm:
+ Tăng chi thường xuyên: Tạm ứng các năm 2020 trở về trước chuyển sang

tạm ứng có dự toán: 32,963 tỷ đồng.
+ Giảm chì cho lực lượng công nhân khối thị chính của Ban Quản lý Công

trình Công cộng: 3,809 tỷ đồng.
+ Tăng dự toán chi bồi thường cho các dự án trên địa bàn thành phố từ

nguồn kết dư ngân sách năm 2021 chuyển sang và chi bồi thường của dự án Khu
di lịch ven biển Bắc Bãi Trường do Công ty TNHH xây dựng thương mại Đông
Nam làm chủ đầu tư từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang: 263,634 tỷ đồng.

2.2. Chi khoa học công nghệ: 0 tỷ đồng, không tăng, không giảm.
2.3. Chi sự nghiệp môi trường, du iịch: 80,701 tỷ đồng, không tăng

không giảm.

2.4. Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 260,444 tỷ đồng, không tăng
không giảm.
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2.5. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 69,154 tỷ đồng, tăng lên
170,813 tỷ đông, tăng 101,658 tỷ đồng, tương đương tăng 147%, gồm:

+ Tăng 101,658 tỷ đồng ngân sách tỉnh bổ sung chi mua bảo hiểm y tế cho
các đôi tượng xã đảo, trẻ em dưới 6 tuôi, học sinh-sinh viên,...

2.6. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 8,2 tỷ đồng, không tăng không
giảm.

2.7. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 1,12 tỷ đồng, không tăng không
giảm.

2.8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình: 1,307 tỷ đồng, không tăng
không giảm.

2.9. Chi đảm bảo xã hội: 31,103 tỷ đồng, tăng lên 59,312 tỷ đồng, tăng
28,209 tỷ đông, tương đương tăng 90,69%, từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung,
gồm: Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; kinh phí CTMTQG giảm
nghèo bên vững; kinh phí trợ câp hăng tháng cho các đôi tượng bảo trợ xã hội
theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP và bảo hiểm cho các đối tượng chính sách, kinh
phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết
68/NQ-CP...

2.10. Chi quản lý hành chính: 49,491 tỷ đồng, không tăng không giảm.
2.11. Chi quốc phòng, an nỉnh, trật tự, an toàn xã hội: 10,607 tỷ đồng,

không tăng không giảm.

2.12. Chi khác: 10 tỷ đồng, không tăng, không giảm.
3. Chi thực hiện cải cách tiền lương: 221,658 tỷ đồng, giảm còn 02 tỷ

đồng, giảm 219,658 tỷ đồng, tương đương giảm 99,1%, giảm kinh phí mua bảo
hiểm y tế xã đảo và kinh phí trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội
theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: 11 tỷ đồng và bảo hiểm cho các đối tượng
chính sách 111 tỷ đồng chuyển sang chi từ sự nghiệp y tế, giảm dự toán chi hỗ
trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-
CP: 79 tỷ đồng và một số chế độ chính sách khác, quản lý chung trong năm.

4. Chi khen thưởng: 1,5 tỷ đồng, không tăng không giảm.
5. Chi dự phòng: 10,151 tỷ đồng, không tăng không giảm.
6. Chi bổ sung ngân sách xã: 90,881 tỷ đồng tăng lên 102,890 tỷ đồng,

tăng 12,009 tỷ đồng, tương đương tăng 13,21%, tăng chi kinh phí tỉnh cấp bổ
sung: kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
và nông thôn mới, kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch
Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ...

II. CÂN ĐỐI NGUÒN
Giảm chi 41,973 tỷ đồng được xử lý cụ thể như sau:



11

1. Tăng chi đầu tư XDCB từ vốn Trung ương và vốn tỉnh phân cấp 68,539
tỷ đồng.

2. Giảm kế hoạch ghi thu ghi chi tiền đất: 300 tỷ đồng.
3. Giảm chi XDCB từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021: 25,518 tỷ đồng.
4. Tăng từ ngân sách tỉnh cấp bổ sung trợ cấp thuộc lĩnh vực chi thường

xuyên trong năm 2022: 141,876 tỷ đồng.
5. Tăng chi từ nguồn tăng thu năm 2022 so với dự toán: 29,154 tỷ đồng.
6. Giảm chi 219,658 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành

phố.
7. Bố trí thêm nguồn chi thường xuyên từ nguồn kết dư ngân sách thành

phố cho chi bồi thường cho các dự án trên địa bàn thành phố từ nguồn kết dư
ngân sách năm 2021 chuyển sang và chi bồi thường của dự án Khu di lịch ven
biển Bắc Bãi Trường do Công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Nam làm
chủ đầu tư từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang: 263,634 tỷ đồng.

PHẦN THỨ BA

XÂY DƯNG Dự TOÁN NSNN NĂM 2023
•  •

Thực hiện Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2022 của
Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Nghị quyết số
06/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kiên Giang ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố
dự toán chi thưòmg xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong
thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số
07/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kiên Giang Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân
sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong
thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số
08/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa
ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các
năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2022 và kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán thu năm 2023 do Cục Thuế giao,
ƯBND thành phố Phú Quốc xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 theo các nội
dung sau:

I. Dự TOÁN THƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
về tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023: 5.780 tỷ đồng bằng

107,04% so với dự toán năm 2022, trong đó: Cục thuế thu trên địa bàn là: 3.446
tỷ đồng, phân cấp cho thành phố quản lý 2.334 tỷ đồng (bao gồm ghi thu: tiền
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thuê đất 200 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 200 tỷ đồng) bằng 78,32% so với dự
toán năm 2022.

Chi tiết dự toán thu phân cấp thành phố quản lý là:
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 71 tỷ đồng, bằng 186,84%

so với dự toán năm 2022.

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 8 tỷ đồng, bằng 66,67% so
với dự toán năm 2022.

3.Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 26 tỷ đồng, bằng
185,71% so với dự toán năm 2022.

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 655 tỷ đồng,
bằng 109,17% so với dự toán năm 2022.

5. Thu thuế thu nhập cá nhân: 275 tỷ đồng, bằng 110,44% so với dự toán
năm 2022.

ó.Thu tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng, bằng 46,11 % so với dự toán năm
2022. Trong đó: thu tiền mặt là 250 tỷ đồng và ghi thu ghi chi là 200 tỷ đồng.

7. Thu tiền thuê đất: 300 tỷ đồng, trong đó: ghi thu ghi chi: 200 tỷ đồng,
bằng 42,86% so với dự toán năm 2022,

8. Thu thuế bảo vệ môi trường: 285 tỷ đồng, bằng 142,5% so với dự toán
năm 2022.

9. Thu lệ phí trước bạ: 181 tỷ đồng, bằng 172,38% so với dự toán năm
2022.

10. Thu phí, lệ phí: 22 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2022.
11. Thu khác ngân sách: 60 tỷ đồng, bằng 95,24% so với dự toán năm

2022.

12. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 1 tỷ đồng, bằng 100% so với
dự toán năm 2022.

II. Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 được xây dựng bố trí chi

thường xuyên theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Hội đồng nhân dân
tỉnh quyết định, đảm bảo các khoản chi cho con người, nhưng yêu cầu triệt để
tiết kiệm gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp công phù
hợp với tình hình thực tế và đặc thù từng lĩnh vực, cắt giảm các khoản chi chưa
cấp bách để tập trung tối đa nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh. Hạn chế tối
đa các khoản chi thường xuyên chưa cấp thiết; các khoản chi chuyên môn
nghiệp vụ đặc thù bố trí mức chi tối thiểu và theo khả năng cân đối ngân sách.
Tiếp theo là bố trí ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cần thiết, chi an
sinh xã hội, bố trí hợp lý dự phòng ngân sách theo quy định để đảm bảo xử lý
kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.
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Năm 2023, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 được xây
dựng chi cho con người theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đông, bô trí chi công
việc phù hợp với điêu kiện thu ngân sách và điêu kiện thực tê đảm bảo quy định.

1. Dự toán chi từ dự kiến tỉnh giao: 1.362,641 tỷ đông
1.1. Chi từ nguồn đầu tư phát triển: 673,504 tỷ đồng
1.1.1 .Chi từ 60% tiền sử dụng đất được để lại sử dụng: 150,000 tỷ đồng
1.1.2. Ghi thu ghi chi tiền thuê đất: 200,000 tỷ đồng
1.2.3. Chi từ vốn tỉnh và trung ương: 323,504 tỷ đồng
1.2.3.1. Nguồn vốn cân đối NSĐP: 27,908 tỷ đồng
1.2.3.2. Nguồn sử dụng đất 40%: 198,000 tỷ đồng
1.2.3.3. Xổ số kiến thiết: 49,733 tỷ đồng
1.2.3.4. Chi nhà tình nghĩa (các xã quản lý): 0,580 tỷ đồng
1.2.3.5. Giao thông nông thôn (các xã quản lý): 47,283 tỷ đồng
1.2. Chi từ các khoản thu điều tiết thành phố hưởng (tổng được hưởng

là: 603,458 tỷ đồng, trong đó: thành phố hưởng: 577,285 tỷ đồng và ngân sách
xã, phường được hưởng 26,173 tỷ đồng): 577,285 tỷ đồng

1.3. Chỉ từ nguồn tỉnh trợ cấp kỉnh phí mua bảo hiểm y tế xã đảo, bảo
hiểm cho trẻ em dưól 6 tuổi,... 111,852 tỷ đồng

2. Dự toán chỉ ngân sách thành phố năm 2023
Trên cơ sở nêu trên, dự toán chi ngân sách thành phố năm 2023 được xây

dựng với tổng chi là 1.819,292 tỷ đồng, bằng 162,11% so với dự toán tỉnh giao
năm 2022, bằng 78,3% dự toán HĐND giao đầu năm 2022, bằng 49,39% so với
dự toán HĐND giao điều chỉnh giữa năm 2022 và bằng 61,74% ước thực hiện
năm 2022. Bao gồm:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 825,641 tỷ đồng (gồm: 150 tỷ từ nguồn thu
60% tiền sử dụng đất, 200 tỷ ghi thu ghi chi tiền thuê đất và 200 tỷ ghi thu ghi
chi tiền sử dụng đất, nguồn vốn tỉnh và trung ương 275,641 tỷ đồng), bằng
140,99% so với dự toán tỉnh giao năm 2022, bằng 58,48% dự toán HĐND giao
đầu năm 2022, bằng 31,59% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022 và
bằng 47,7% ước thực hiện năm 2022, chủ yếu là chênh lệch ghi thu ghi chi kế
hoạch từ năm 2021 chuyển sang năm 2022 (390 tỷ đồng) và xây dựng cơ bản
vốn tỉnh giao năm 2022 (494,894 tỷ đồng), nếu chỉ tính chi từ 60% nguồn thu
tiền sử dụng đất trong năm 2023 là 150 tỷ đồng, bằng 25,61% dự toán tỉnh giao
và dự toán do HĐND giao năm 2022, bằng 62,47% ước thực hiện năm 2022. Cụ
thể:

2.1.1. Chi đầu tư XDCB từ tiền sử dụng đất (theo tỷ lệ 60% ngân sách
thành phố được để lại sử dụng): 150 tỷ đồng.

2.1.2. Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất: 200 tỷ đồng.
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2.1.3. Ghi thu ghi chi từ tiền thuê đất là 200 tỷ đồng.
2.1.4. Nguồn vốn cân đối NSĐP là 27,908 tỷ đồng.
2.1.5. Xổ số kiến thiết là 49,733 tỷ đồng.
2.1.6. Nguồn sử dụng đất 40% là 198,000 tỷ đồng.
2.2. Chi thường xuyên: 786,078 tỷ đồng, bằng 169,38% so với dự toán

tỉnh giao năm 2022, bằng 132,9% so với dự toán HĐND giao năm 2022 và bằng
103,15% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022 và bằng 71,5% ước thực
hiện năm 2022, trong đó: chi theo định mức chi của Nghị quyết 06/2021/NQ-
HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là: 330,189 tỷ đồng, kinh phi chi cho chính
sách bảo hiểm y tế xã đảo, trẻ em dưới 6 tuổi,...: 111 tỷ đồng, chi trợ giá điện 20
tỷ đông và kinh phí bô trí cho sự nghiệp kinh tê, môi trường, du lịch, một số
nhiệm vụ đặc thù phát sinh chi của thành phố trên cơ sở khả năng cân đối của
ngân sách thành phố, cụ thể từng lĩnh vực sau:

2.2.1. Chi sự nghiệp kinh tế: 212,873 đồng, bằng 142,03% so với dự toán
HĐND giao năm 2022 và bằng 88,73% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm
2022, bằng 43,87% ước thực hiện năm 2022, để bố trí tập trung cho công tác:
nạo vét hệ thống thoát nước, sửa chữa duy tu các tuyến đường, chỉnh trang đô
thị, đèn tín hiệu giao thông, chi phí sửa chữa, mua sắm hệ thống chiếu sáng, tiền
điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng 94 tỷ đồng, thực hiện các công trình
thuộc lĩnh vực chăm sóc duy trì cây xanh 50 tỷ đồng, chi mua sắm sửa chữa
thường xuyên 10 tỷ đồng, kinh phí quy hoạch 5 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho ngân
hàng chính sách 10 tỷ đồng, chi trợ giá điện 20 tỷ đồng....

2.2.2. Chi sự nghỉệp Môi trường: 92,118 tỷ đồng, bàng 119,31% so với
dự toán HĐND giao năm 2022, bằng 114,15% dự toán điều chỉnh do HĐND
giao năm 2022, bằng 130,29% ước thực hiện năm 2022, bố trí thực hiện đảm
bảo môi trưcmg Phú Quốc xanh- sạch- đẹp, gồm: chi phí xử lý rác cho nhà máy
điện rác 27 tỷ đồng, chi phí xử lý bãi rác An Thới 12,4 tỷ đồng, chi phí xử lý rác
Đồng Cây Sao 15 tỷ đồng, chi phí thu gom, vận chuyển rác, quét rác cho lực
lượng công nhân môi trường 20 tỷ đồng, các chi phí mua sắm, sửa chữa xe ô tô
chuyên dùng,...

2.2.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 244,144 tỷ đồng, bằng 104,54%
so với dự toán HĐND giao năm 2022 và bằng 93,74% dự toán điều chỉnh do
HĐND giao năm 2022, bằng 95,8% ước thực hiện năm 2022. Trong đó: chi theo
định mức Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là:
239,114 tỷ đồng và 5 tỷ đồng cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm.

2.2.4. Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình: 152,609 tỷ đồng, bằng 279,9%
so với dự toán HĐND giao năm 2022, bằng 220,68% dự toán điều chỉnh do
HĐND giao năm 2022, bằng 100,5% ước thực hiện năm 2022. Trong đó: định
mức Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 35,757 tỷ
đồng, bố trí kinh phí mua bảo hiểm y tế xã đảo, trẻ e dưới 6 tuổi, học sinh-sinh
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viên năm 2023: 111 tỷ đồng từ nguồn tỉnh bổ sung kinh phí năm 2023 và quản
lý chung 5 tỷ đồng cho các nhiệm vụ phát sinh trong năm.

2.2.5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin: 8,221 tỷ đồng, bằng 100,27% so
vód dự toán và dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022, bằng 104,06% ước
thực hiện năm 2022. Trong đó: địrứi mức Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh 6,722 tỷ đồng, và quản lý chung 1,5 tỷ đồng từ nguồn
thu thùng công đức nộp ngân sách thành phố.

2.2.6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 0,56 tỷ đồng theo định mức Nghị
quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, bằng 100,17% so với dự
toán HĐND giao năm 2022 và bằng 50,08% dự toán điều chỉnh do HĐND giao
năm 2022, bằng 52,71% ước thực hiện năm 2022.

2.2.7. Chi sự nghỉệp phát thanh truyền hình: 1,31 tỷ đồng theo định mức
Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, bằng 100,17% so
với dự toán và dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022, bằng 111,3% ước
thực hiện năm 2022.

2.2.8. Chi đảm bảo xã hội: 12,47 tỷ đồng, bằng 623,45% so với dự toán
HĐND giao năm 2022, bằng 40,09% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm
2022, bằng 21,1% ước thực hiện năm 2022, trong đó: định mức Nghị quyết
06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là: 2,004 tỷ đồng, phần chênh
lệch còn lại là kinh phí trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo
Nghị định 20/2021/NĐ-CP và bảo hiểm cho các đối tượng chính sách: 10,466 tỷ
đồng.

2.2.9. Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 48,629 tỷ
đồng, bằng 100,12% so với dự toán HĐND giao năm 2022 và bằng 98,26% dự
toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022 và bằng 102,88% ước thực hiện năm
2022, trong đó: định mức Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân
dân tỉnh là: 39,579 tỷ đồng, ngoài ra dự toán tăng so với định mức số tiền là 9,05
tỷ đồng kinh phí đặc thù để thành phố thuê mướn thêm lao động và các khoản
chi phục vụ xử lý thêm khối lượng công việc phát sinh của thành phố.

2.2.10. Chi quốc phòng và an ninh: 7,143 tỷ đồng, bằng 73,72% so với dự
toán HĐND giao năm 2022 và bằng 67,34% dự toán điều chỉnh do HĐND giao
năm 2022, bằng 69,53% ước thực hiện năm 2022, trong đó: định mức Nghị
quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là: 5,143 tỷ đồng, tăng 2
tỷ so với định mức để thành phố chi cho lực lượng công an quân sự trực đảm
bảo công tác quản lý việc khai thác đất, khoáng sản và các tệ nạn xã hội trên địa
bàn thành phố và công tác huấn luyện, diễn tập về quốc phòng phát sinh trong
năm 2023.

2.2.11. Chi khác: 6 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán HĐND giao năm
2022 và băng 60% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm 2022 và ước thực
hiện năm 2022 để bố trí các nhiệm vụ chi khác phát sinh.
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2.3. Chi từ nguồn cải cách tiền lương: 70 tỷ đồng, bằng 31,58% so với dự
toán HĐND giao đầu năm và điều chỉnh năm 2022 nhằm bố trí cho chi một số
chế độ chính sách theo chủ trương của tỉnh và dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày
1.7.2023, bằng 3500% ước thực hiện năm 2022.

2.4. Chi khen thưởng: 7,861 tỷ đồng theo tỷ lệ 1% tổng chi thường xuyên
năm 2023, bằng 524,05% so với dự toán HĐND giao đầu năm và điều chỉnh
năm 2022 và bằng 786,08% ước thực hiện năm 2022.

2.5. Chi dự phòng: 18,549 tỷ đồng, tương đương 2% tổng chi ngân sách
(loại trừ xây dựng cơ bản), bằng 199,84% so với dự toán tỉnh giao, 182,73% so
với dự toán HĐND giao đầu năm, điều chỉnh được HĐND giao và ước thực hiện
năm 2022.

2.6. Chi trợ cấp ngân sách xã, phường: 111,163 tỷ đồng, trong đó cân đối
ngân sách thành phố là 63,300 tỷ đồng và nguồn tỉnh bổ sung kinh phí đối ứng
giao thông nông thôn 47,283 tỷ đồng và xây dựng nhà tình nghĩa 580 triệu đồng,
bằng 175,61% so với dự toán 2022 tỉnh giao, bàng 128,12% so với dự toán
HĐND giao năm 2022 và bằng 122,32% dự toán điều chỉnh do HĐND giao năm
2022 và bằng 108,04% ước thực hiện năm 2022.

III. CÂN ĐÓI THU-CHI

1. Tổng dự toán thu: 5.780,000 tỷ đồng
2. Dự toán thu phân cấp thành phổ quản lý: 2.334,000 tỷ đồng
3. Dự toán thu ngân sách thành phố được hưỏ'ng: 1.127,285 tỷ đồng
3.1. 60% nguồn sử dụng đất: 150,000 tỷ đồng
3.2. Các khoản thu điều tiết được hưởng: 577,285 tỷ đồng
3.3. Ghi thu tiền sử dụng đất: 200,000 tỷ đồng
3.4. Ghi thu tiền thuê đất: 200,000 tỷ đồng
4. Thu chuyển giao: 435,356 tỷ đồng
5. Kết dư và chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang 1.262,684 tỷ đồng
5.1. Trong đó: Nguồn cải cách tiền lương: 1.050,515 tỷ đồng
5.2. Nguồn xây dựng cơ bản 60%: 25,518 tỷ đồng
5.3. Nguồn chi thường xuyên: 186,651 tỷ đồng
6. Dự toán chi ngân sách năm 2023: 1.819,292 tỷ đồng
6.1. Chi XDCB từ nguồn 60% tiền sử dụng đất: 150,000 tỷ đồng
6.2. Chi XDCB vốn tỉnh và trung ương: 275,641 tỷ đồng
6.2. Ghi chi tiền sử dụng đất: 200,000 tỷ đồng
6.3. Ghi chi tiền thuê đất: 200,000 tỷ đồng
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6.5. Chi thưòmg xuyên, chi khác, chi khen thưởng, dự phòng (đã bao gồm
tiết kiệm chi theo quy định) từ nguồn thu điều tiết được hưởng (trong đó ước tiết
kiệm chi 10% theo quy định là 10,168 tỷ đồng): 513,985 tỷ đồng

6.6. Chi từ tỉnh bổ sung chi thường xuyên: 111,852 tỷ đồng
6.6. Chi Cải cách tiền lương: 70,000 tỷ đồng
6.7. Chi trợ cấp ngân sách xã: 111,163 tỷ đồng
6.7.1. Chi trợ cấp xã: 63,300 tỷ đồng
6.7.2. Chi XDCB vốn tỉnh, trung ương phân cấp 47,863 tỷ đồng
6.8. Chi thường xuyên từ nguồn kết dư chi thường xuyên năm 2022 chuyển

sang: 186,651 tỷ đồng
7. Chênh lệch thu chi (3+4+5-6) 1.016,201 tỷ đồng
7.1. Trong đó: Nguồn cải cách tiền lương: 990,683 tỷ đồng
7.2. Nguồn xây dựng cơ bản 60%: 25,518 tỷ đồng
7.3. Nguồn chi thường xuyên: 0 tỷ đồng

IV. Dự TOÁN THƯ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023
1. Tổng thu ngân sách xã, phường sử dụng: 139,786 tỷ đồng
1.1. Thu được hưởng điều tiết: 18,458 tỷ đồng
1.2. Thu được hưởng 100%: 7,715 tỷ đồng
1.3. Thu từ kết dư và chuyển nguồn phân bổ dự toán: 2,450 tỷ đồng
1.4. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên giao đầu năm: 40,343 tỷ đồng
1.5. Thu từ nguồn ngân sách thành phố quản lý chung bổ sung trong năm

2023: 22,951 ty đồng
1.6. Thu từ nguồn tỉnh bổ sung đối ứng Giao thông nông thôn và kinh phí

nhà tình nghĩa: 47,863 tỷ đồng
2. Tổng chi ngân sách xã, phường: 139,786 tỷ đồng

V. MỘT SÓ GIẢI PHÁP CHỦ YỂU TRONG Tỏ CHỨC THựC
HIỆN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2023

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2023, cần
quán triệt sâu sắc các định hướng, chủ trương lớn theo tình thần Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giải
đoạn 2021-2025, các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2025 và tiếp tục
triến khai có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân
thành phố. ủy ban nhân dân thành phố tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp
chủ yêu đôi với ngân sách địa phương như sau:
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1. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, huy động tất
cả nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện hiệu quả Luật Quản lý thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các
khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN, quản lý có hiệu quả các nguồn
thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và nền kinh tế số. Tiếp tục
triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điển tử hóa
quản lý thuế.

Quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp
đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Theo dõi sát sao, kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các hành vi chây ì nợ thuế, buôn lậu, gian lận thương mại,
sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, lợi dụng
chính sách hoàn thuế.

2. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trước hết là thủ tục hành
chính đế nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước và năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương, phát huy kết quả đạt được,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành
chính, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tăng tính công khai, minh bạch.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu
trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước
chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-
19, phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, khắc phục
hậu quả thiên tai; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt
để chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo,
khánh tiết; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế
trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư
công.

4. Chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh
tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành
các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng
ngân sách nhà nước.

5. Thực hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định hiện hành.
6. Trường hợp nguồn thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự

toán được cấp có thẩm quyền giao, chủ động sử dụng các nguồn lực theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi sử dụng các nguồn tài
chính hợp pháp nhưng không đảm bảo số giảm thu, phải thực hiện sắp xếp, cắt,
giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán năm 2023 theo thứ tự ưu tiên
cần thiết.

7. Tiếp tục triển khai lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí vào giá các dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp cần tập trung
rà soát, đối chiếu, kiểm kê tình hình quản lý sử dụng tài sản công và xây dựng
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đề án sử dụng tài sản công để đề xuất cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy
định để tạo sự chủ động cho đơn vị sự nghiệp trong quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước theo quy định pháp luật. Từng bước chuyển phương hướng hỗ trợ trực tiếp
của nhà nước đôi với đom vị sự nghiệp công lập sang cơ chê đặt hàng.

Trên đây là Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm
2022, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 và xây dựng, phân bổ dự toán
ngân sách năm IQlò J

Nơi nhận :
- Lãnh đạo Thành uỷ thành phố;
- Lãnh đạo HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lãnh đạo Phòng TCKH thành phố;
- LĐVP+ Đ/c Hinig;
- Lưu: VT..^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
ịỉĩ: chủ tịch
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Tiên



TÌNH HÌNH THỤ^C HlỆl
NĂM 202;

(Kèm theo Báo cảo số /BC-UBND'
1

Ì6ẠN SÁCH THÀNH PHỐ
[^M 2023

[^ăẢì 2022 cua LỈBND thành phố Phú Quốc)

STT NỘI DUNG
CÂN ĐÓI 10

THÁNG NĂM
2022

CÂN ĐÓI
NĂM 2022

CÂN ĐỐI
NĂM 2023

* Tổng thu ngân sách nhà nu'ó'c trên địa bàn: 4.494.872.139.906 6.000.100.000.000 5.780.000.000.000

I THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 3.233.195.443.604 4.209.241.825.598 2.825.325.424.847

1 Tổng thu điều tiết đu'Ọ'c hưòìig: 993.435.121.026 1.895.592.152.000 1.127.285.000.000

1.1 Thu điều tiết 689.559.738.869 965.492.152.000 577.285.000.000

1.2 Thu tiền sử dụng đất và thuê đất 303.875.382.157 930.100.000.000 550.000.000.000

1.2.1 óOVo Thu tiền sứ dụng đất 174.715.176.092 240.100.000.000 150.000.000.000

1.2.2 Thu tiền thuê đất (GTGC) 87.512.808.527 590.000.000.000 200.000.000.000

1.2.3 Thu tiền sứ dụng đất (GTGC) 41.647.397.538 ỉ00.000.000.000 200.000.000.000

2 Thu chuyển giao (tinh bể sung) 396.631J56.000 470.520.707.020 435356.090346

2.1 Bổ sung lĩnh vực XDCB 260.380.000.000 294.894.000.000 323.504.000.000

2.2 Bổ sung cân đối
2.3 Bổ sung lĩnh vực chi thường xuyên 136.251.356.000 175.626.707.020 111.852.090.346

3 Thu chuyển nguồn 1.234.391.087.729 1.234.391.087.729 -

3.1 Chi chuyển nguồn 13-14-15 tại đơn vị 44.895.672.823 44.895.672.823 0

3.2
Kinh phí bổ sung mục tiêu và bồ sung chương trình mục tiêu
từ ngân sách tỉnh tồn tại ngân sách thành phố cuối năm 2020 27.900.012.960 27.900.012.960 -

3.3
Nguồn thực hiện chính sách tiền lương tồn tại ngân sách
thành phố 739.545.624.254 739.545.624.254 0

3.4 Nguồn dự toán + tạm ứng XDCB vốn tỉnh 205.156.760.439 205.156.760.439 -

3.5 Nguồn dự toán + tạm ứng XDCB vốn thành phố 216.893.017.253 216.893.017.253 -

4 Thu kết dư ngân sách 608.737.878.849 608.737.878.849 1.262.684.334.501

4.1 Nguồn tồn XDCB 373.183.289.796 373.183.289.796 25.518.286.539

4.2 Nguồn cải cách tiền lưomg ngân sách thành phố - 1.050.514.853.553

4.3 Nguồn chi thường xuyên 235.554.589.053 235.554.589.053 186.651.194.409

II TỎNG CHI 1314.363.511.645 2.946.557.491.097 1.819.292.284.755

1 Chi đầu tư 659.236.636.832 1.731.074.777.692 825.641.000.000

1.1 Ghi thu ghi chi 129.160.206.065 690.000.000.000 400.000.000.000

1.2 Chi từ 60% tiền sử dụng đất 156.941.683.782 240.100.000.000 150.000.000.000

1.3 Nguồn XDCB chuyển nguồn - vốn thành phố tạm ứng 53.490.389.390 216.893.017.253

1.4 Chi từ nguồn kết dư ngân sách thành phố 80.863.983.364 84.031.000.000

1.5 Nguồn tỉnh và trung ương kế hoạch năm 101.363.030.774 294.894.000.000 275.641.000.000

1.6 Nguồn tỉnh và trung ương chuyển nguồn 137.417.343.457 205.156.760.439

2

Chi thirÒTig xuyên + dự phòng + chi khác + khen thưởng
(trong đó thực hiện tiết kiệm chi 10% theo quy định:
10,168 tỷ đồng)

579.114.293.630 1.110.592.342.405 812.488.284.755

3 Chi cải cách tiền lương 12.312.933.995 2.000.000.000 70.000.000.000

4 Chi chuyển giao 63.699.647.188 102.890371.000 111.163.000.000

5 Chi chuyển nguồn - -

III CHÊNH LỆCH THU CHI (KÉT DU) 1.918.831.931.959 1.262.684334.501 1.016.201.140.093

1 Nguồn Xây dựng cơ băn 60% 473.495.426.605 25.518.286.539 25.518.286.539

2 Nguồn tồn XDCB vốn tinh + trung irơng 199.991386.208 - -

3 Tồn chi cải cách tiền lương 847.049.230.367 1.050.514.853.553 990.682.853.553

4 Tần nguồn chi thường xuyên 398.295.888.779 186.651.194.409 0
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I ủy ban nhân dãn thành pho Phủ Quồc)
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% SO SÁNH DỤ TOẢN
NẴM 2023 VỚI

% SO SÁNII ước*
THỤrillẸNNẢM 2022

Tổng

\n
V\

Cục Thuỉ thu
tfyjỞNfiJ^ 2022

Tổng Cục Thué thu Phân cíp huyịn QL
DT

nAm

2022

DT

phân
cấp
2022

Uớc

thụx
hÌẬn

DT Irẽn
dịa bàn

DT

phAn
cấp

C/KỲ
(phân
cấp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14'IU/3 15=12/4 16=12/8 17-6/3 IK=K/4 l9=8/vk

TỐNG THU NGÂN SÁCH NHÀ Nước
Đươc GIAO TRỄN ĐIA BÀN (A+B+C) 5.400.000.000.000 2.980.000.000.000 1.105.470.000.000 6.000.100.000.000 2^00.000.000.000 3.500.100.000.000 I.89S.592.152.000 5.780.000.000.000 3.446.000.000.000 2JỈ4.000.000.000 1.127.285.000.000 107.tM 7832 66.68 111.11 117.45 154.65

A Thu tvhofl dệng xuầt nhệp khẩu 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - - - -

Thué GTGT hànR xuầl nhập khâu 500.000.000 500.000.000 .

Thuc xuấl nhịp khẳu 500.000.000 500.000.000

B

CẢC KIIOÂN THU CÂN ĐỎI NGÂN SẢCH
NHÀ NƯỚC 5.400.000.000.000 2.980.000.000.000 l.ios.470.000.000 5.999.100.000.000 2.500.000.000.000 3.499.100.000.000 1.895.592.152.000 s.780.000.000.000 ỉ.446.000.000.000 2334.000.000.000 1.127.285.000.000 l»7.U4 78^2 66.7U 111,119 117,42 155,22

I Thu lừ DNNN Trung uxmg (Cl) 3K.»OU.U(MI.OIH} 38.000.000.u0(l 54.000.000.000 - 54.000.0(H).(H)0 - 71.000.000.000 - 71.000.000.000 186^ 186.84 151.48 M2,ll N2.II 241.84

• Thuc thu nhập doanh nghiệp
- -

• Thuc tài nguyén
- - -

- Thué giã trị gia tđng .18.00().0()0.000 .18.000.000.000 54.000.000.000 54.000.000.000 71.000.000.000 7I.OOO.OI)O.OIX)

- Thuể licu ihu dẠc biệl
-

2 Thu lừ DNNN Día DỈiuvne (C2Ỉ 12.000.000.000 12.000.000.000 6.000.000.000 . 6.000.000.000 . 8.000.000.000 . 8.000.000.000 66^7 66.67 I33J3 $0.00 50.0V 49.27

• Tliiic thu nhập doanh nghiệp 2000 000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

• Thuc lài nguyẻn
-

• Thuc giá lii gia tâng 10.000.000.000 10.000.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000

• Thuc ticu thu dộc bicỉ
- -

3 Thu từ DN có vản dầu tư nước ngoài 14.(KM>.(HH).U0(I I4.000.IH)U,(IO(I 205.000.000.000
-

205.000.000.000
-

26.000.000.000
-

26.000.000.000
-

185,71 185.71 i2,6tt I.464.2V 1.464.29 2.454^0

- Thuc thu nhôp doanh nghiộp 5.(»0().0(K).()00 5.000.000.000 1<M.075.000.000 194.075.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000

• Thuc lài nguyẻti 25.000.000 25.000.000
-

- Thuc giã m gia tảng •^OOUIMXXXM 9000000.000 10.900.000.000 10.900.000.000 I2.000.000.000 12.000.000.000

• Thuc licu ihu dặc biệl
- -

4 Thu thuế CTN - NQD (C754-758) 6ou.oou.ooo.ouo 600.u00.000.000 4I7.270.UOU.OOU ỉ. 194.640.000.000 2.IỈ4.640.000.000 1.060.000.000.000 739.410.000.000 655.000.000.000
-

655.000.000.000 455.980.000.000 109,17 109,17 61.79 532.44 176,67 237.53

• Thuc tliu Iihệp doanh n^ivp 65 000.000 000 65.000.000.000 4S.ỉau.uưu.uuo 1.190.000.000.000 l.uou.uuu.ouo.uuo 1 <«.000.000.000 133.000.000.000 171.000.000.000 171.000.000.000 119.700.000.000

• Thué tài nguyén i.moo().o(Mi 1.200.000.000 810.000.000 lO.OUd.OOO 800.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

• Thué giá irị gia tâng 53l.l00.1)00.u<)l) 531.100.000.000 .■Ị7l.770.(M)0.000 1.711.300.000.000 845.0()().()(M).()00 866.j00.000.000 606.410.000.00(1 4X0.400.000.000 4X11.400.0(10.000 ?Í6.280.()00.()()0

• Thué ticu thu dậc biệi 2.7<)0,00<>.t)0l) 2.700.000.000 292.530.000.000 2S9.6Í0.()0(I.()(K) 2.900.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000

5 Thuế Ihu nhệp cA nhỉn 249.000.fHM).UOU 249.000.000.000 738j00.000.000 23ỈJ00.000.000 505.000.000.000 - 275.000.000.000 - 275.000.000.000 - IIU.44 110.-44 54.46 296.51 2II2.KI 231.02

6 Thu liền sừ dụng dát 976.000.000.000 976.000.000.(H)0 585.600.000.000 50O.I00.000.0O0 - $00.100.000.000 Ỉ40.IOO.OOO.OOO 450.000.000.000 - 450.000.000.000 350.000.000.000 46,11 46,11 89.98 91.24 51.24 IUH,84

6.1 Thué SDĐ phi nông nghicp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

5.2 Thu licn mậi (Irong dán)757 14S.5H4.808.634 I4S.584.808.6Ĩ4 87.3S0.K85.I80 - -

6.3 Thu lièn ĩĩìỳị (dự án) 554;555;754 976.000.000000 976000.000.000 S85 600.000.000 2S4.4IS.I9I.J66 254.415.191.366 IS2.649.114.820 250.000.000.000 250.000.000.000 150.000.000.000

6.4 Ghi Ihu ghi chi lừ dự án 100.000.000.000 100.000.000.000 lOO.OOO.OOO.OOO 200.000.000.000 200.000.000.000 2O0.UI)0.OOO.IK)O

7 Thu tỉịn cho Ihuê mặt đấl, mlt nirửc: 7UO.(HIO.OUO.UOO ?OO.OỮO.(HIU.U01I 749.950.000.000 49.950.000.000 700.000.000.000 S90.000.000.000 300.000.000.000
-

300.000.000.000 200.000.000.000 42^6 42.86 42.86 1U7.I4 HKI.OO 91.3(1

8 Thuế bAo vệ tiiối Irtràmg 2UU.tlllO.<HH>.tỉO(l 2oo.ooo.ooo.wo 125.000.000.000
-

125.000.000.000 285.000.000.000
-

285.000.000.000 142.51) 142,50 228.U(I 62.5U I26,8U

9 Lệ phi trưửc b| 1U5.0(IU.(NI0.U0U 105.000.000.000 54.6(H>.UOO.UOU 170.000.000.000 - 170.000.000.000 88.400.000.000 181.000.000.000 - 181.000.000.00« 94.120.000.000 1723 172.38 106.47 161.9(1 161.9(1 155^5

10 Thu phỉ và lệ phỉ 22.000.000.1)00 22^.000.000 7.000.000.000 20.935.000.000 1.935.000.000 19.000.000.000 9.861.000.000 22.000.000.000 - 22.000.000.000 6.145.000.000 IOU.OU IUO.OU 115.79 95.16 8636 11836

II Thu khic 63.0UO.00O.00V 63j)00j)00.000 4I.OOO.flOOMO 226^0.000.000 80.000.000.000 I4«.800.000.000 i:4J06.l 52.000 60.000.000.000 - 60.000.000.000 21.040.000.000 95^4 95^4 4Ujr7 360.00 233.uz 159^

12 Thu cếp quyền khai thác khoấng sần 1.000.000^ 1.000^iWO IJ7S.000.000 175.000.000 1.200.000.000 15.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100.00 IOU.OO 83J3 137^ 120.00 136



STT NỘI DUNG THU TRÊN ĐỊA BÀN
GIAO ĐÀU NẢM

2022

THANH PHỔ q'l
NẢM 2022

TIÉT THÀNH
PHỔ HƯỞNG

NẢM 2022 Tổng Cục Thuế thu Phân cấp huyện
QL *

ƯỚCĐIỄUTIÉT
HƯỞNG NẢM 2022

Tẳng Cục Thué (hu Phỉn cấp huyịn QL

TIÉT THÀNH PHỐ
ĐƯỢC HƯỞNG

NẢM 2023
DT

nAm

2022

DT

phAn
cip

2022

ƯỞC
Ihực
hỉện

DT trẽn
dịa bàn

DT

phân
clp

C/KỲ
(phân
Cắp)

1 2 3 4 5 6 • 7 8  - 9 10 II 12 13 14-10/3 15-12/4 17-6/3 18-8/4 l9=«/ck

TÓNC THU NGÂN SẢCH NHÀ Nước
Dươc GIAOTKỄN DIA BÀN (A+B+C) 5.400.000.000.000 2.980.000.000.000 1.105.470.000.000 6.000.100.000.000 2.500.000.000.000 3.500.100.000.000 1.895.S92.IỈ2.000 s.780.000.000.000 3.446.000.000.000 2J34.000.000.000 1.127.285.000.000 1(17.04 78.32 66,68 111,11 117.45 154,6S

1.1 Thu Ding gòp 7.000.000.000 - 7.000.000.000 3.500.000.000 - - - -
193,45

14 SỔTHDCỦACỤCTHUÉ 2.420.IN)0.0M.(MN)
- - - 3.446.000.000.000 3.446.000.000.000 -

c
THU TỪNCẢN SẢCH CAP DƯỚI Nộp
LÊN ■ - - - - -



BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH
(Kềm theo Báo cáo sồ: <S3'I iBC-L

INẢM 2022 VÀ Dự TOÁN NÃM 2023
922 cùa Úy baii nhân dãn Ihánh phó Phú Quốc)

tiim vị linh: Đỏng

\\* v tS

rDỤ>fQ^^HI
^Í^ĨXNĐỈẾV

CHỈNH LÀN 2
NÃM 2022

lỊ so SÁNH ước THựC HiỆN NẴM 2022 VỚI SO SẢNH UỞC
NĂM 2023 (%) VỚI

ST

T
NỘI DIÍNGCHI Dự TOÁN TĨNH

GIAO NĂM 2022

DỤ roÁN
NẴ.M HOND

GIAO NẲM 2022

DỤ TOÁN
ĐIÉÌl CHÍNH

NĂM 2022

THỤC HIẸN
CHI 10 THÁNG

2022

ước Clll^
NĂM 2022

DỤ TOÁN CHI
NÃM 2023

DỤ TOÁN CHI
NĂM 2023

(THEO D|NH
MỨC NĐ 06)

DỤ
TOÁN
TÌNH
GIAO

NÃM 2022

Dự
TOÁN
IIDNO

GIAO

NĂM
2022

DỤ
TOÁN
ĐIÉU

CHÌNH

DỤ
TOÁN

DỤ
KIÉN
DIÊU

CHÌNH
(l,ẢN 02)

CÙNG
KỲ

DỤ
TOÁN
TÌNH
GIAO

NÃM
2022

DỤ
TOÁN
HĐND

GIAO

NĂM
2022

DỤ
TOÁN
ĐiÉl

CHỈMI
HĐNi)

GIAO

NĂM
2022

HỚC
TIIV't
IliỆN
NÃM
2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TÓNG CHI 1.122.276.000.000 2.323.519.078.327 3.6U.428.221.303 IJI4J63.511.645 2.946.557.491.097 3.64I.455.S2I.4I9 1.819.292.284.755 1.350.588.431.0Ỉ6 262^5 126^1 19,99 80,92 107.98 162,11 78^0 49J9 61,74

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1.122.276.000.000 2.323.519.078.327 3.683.428.22I.Ỉ03 I.3I4J63.51I.64S 2.946.557.491.097 3.641.455.521.419 I.8I9.292.284.7S5 I.ỈS0.S88.43I.0S6 26235 126,81 79,99 80,92 197416 162,11 78^0 4939 61,74

1 Chi dỉu tir phit triển 585.600.000.000 1.411.955.000.000 2.597.188.067.488 6S9.236.6Ỉ6.8Ỉ2 1.731.074.777.692 2.340.208.780.949 825.641.000.000 825.641.000.000 295,61 122,60 66,65 73.97 224,60 140,99 58,48 31,79 47,70

1
Chl XDCB vỉn linh phSn cáp (vin
Trung irong vốn tính) -

426.355.000.000 426.355.000.000 188.875.839.301 494.894.000.000 ' 494.894.000.000 475.641.000.000 475.641.000.000 116,08 116,08 100,00 790,81 111^6 ^ 111,56 96,11

-

ván TW hò Irợ niục tiêu 163.500.000.000 163.500.000.000 77.342.762.556 163.500.000.000 I6Ỉ.500.000.000

vòn xồ sấ kién ihicl theo KH 2022 41.881.000.000 41.881.000.000 IK.649.729.661 34.120.000.000 34.120.000.000 49.733.000.000 49.733.000.000

Nguôn tiên sú d\ing dắt nộp tinh (40%)
-

76.300.000.000 76.300.000.000 198.000.000.000 198.000.000.000

-
Vón CDNS dia phưong KH 2022 220.974.000.000 220.974.000.000 92.KX3.J47.084 22().974.()00.()00 220.974.000.000 227.908.000.000 227.wx.000.000

ỉ'mng đó: Ohi Ihii ghi chi nén đái S7.5l2.Hm.527 2oo.ooo.om.ím 2oo.ooo.(Hm.im) 2lìO.OiW.OOOMH> 200.000.000.000

2 Chi XDCB vín ngân sách thành phỉ 585.600.000.000 985.600.000.000 1.358.783.289.796 198.589.081.320 424.131.000.000 I.OỈ3.26S.OOỈ.2S7 350.000.000.000 Ỉ50.000.000.000 72,43 43,03 31^1 41,05 72,09 59,77 354ÌI 25,76 82^2

-
Nguồn ticn sứ dụng dất bnh giao (60%) 585.600.000.000 585.600.000.000 5K5.600.000.000 156.941.683.782 240.100.000.000 585.600.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 41,00 41,00 41.00 41.00 25,61 25,61 25.61 62,47

■
Nguán ván ngân sách Ihànli phổ bồ sung 400.000.000.000 4()().(m(m0()0 4I.647.397.53X lOO.Odd.OOU.OUU lOO.OOO.OOO.OOO 200.000.000.000 200.000.000.000

Trong đồ: tíhi Ihu ghi chi liến đất 4m).m).ooo.m> 40t).(m.0tHi.(m 41.647.397.538 nm.mHKoou.mM ioo.ooo.mHmm 200.000.000.000 200.000.000.000

-

Chi bồi thưòiq; cho các dự ản trên dia
bàn (hành phổ từ nguồn két dư i^Ịăn
sách nim 2021 chu\cn sang

2ỉ2.ữM.Sn.6ĩ2 252.064,572.632

Chi bồi Ihiràng cùa dự án Khu di lich
ven bicn Bắc Bãi Truởng do Công ty
TNHH xảy dựng llurang niại Đông
Nam làm chu dẩu tư từ nguồn kct du
nAm 2021 chuycn sang

11.569.430.625 11.569.430.625

-

Chi tú nguôn két dư năm 2021 chuxài
sanc

109.549.286.539
-

84.031.000.000 84.0ỈI.OOO.OOO

3
Nguin vỉn dirợc pbép kío dil lir nim
2021 sang nỉm 2022 ■ -

812.049.777.692 271.771.716.211 812.049.777.692 812.049.777.692
- -

100,00 100,00 677.68 0,00 0,00

3.1 Nguìn vẮn Trung uorng vi lỉnh ■ • 595.156.760.439 137.4I7..M3.457 595.156.760.439 595.156.760.439
- - - -

Nguồn vốn Trung ưang (lọm ũniỊ) 154.558.732.197 104.307.461.140 154.558.732.197 154.558.732.197

Nlỉuển vồn ('ăn đối ngăn sách địa
phuane

9.359.237.416 9.134.730.254 9.359.237.415 9.359.237.416

Ghi thu ghi chi chuvển kể hoợch lử
nùm 2021 chuyền sang 390.000.000.000

-
390.000.000.000 390.000.000.000

Ngiiốn linh bè sung tó .vổ tíén ihlél 41.238.790.826 23.'<75.152.063 4I.238.7<)0.»26 41.238.790.826
Pam 1



,  .•-
SO SÁNH ƯỚC THỤC HiỆN NĂM 2022 VỚI SO SÁNH UỚC

NÃM 2023 (%) VỚI

ST

T
NỘI DIINGCIII DỤ TOÁN TỈNH

GIAO NẴIVI 2022

DỤ TOÁN
NĂM HĐND

GIAO NĂM 2022

DỤ TOÁN
ĐIẺLI CHÌNH

NẪM 2022

THỤC HIỆN
CHI lOTIIẢNG

2022

UỚCCHI
NẤiyi 2022

V ''
s

DựTO^CHi;
■Dự KIẾN ĐIỆU
ạCIÌÌNH LẢN 2
• ' NÃIV12022 .

V'

1
»

DỤ TOÁN CHI
'  NÃM 2023

Dự TOÁN CHI
NẴM 2023

(THEO ĐỊNH
MÚC NĐ 06)

DỤ
TOÁN
TỈNH
GIAO

NĂM 2022

DỤ
TOÁN
HĐND

GIAO

NĂM
2022

Dự
TOÁN
ĐIẺU

CHÌNH

Dự
TOÁN

DỤ
KIẾN
ĐIÊU

CHÌNH
(LẢN 02)

CỦNG
KỲ

DỤ
TOÁN
TÌNH
GIAO

NĂM
2022

DỤ
TOÁN
HĐND

GIAO
NĂM
2022

DỤ
TOÁN
DiẺll

CHÌNH
HĐND

GIAO
NĂM
2022

UỚC
THựC
HiỆN
NĂM
2022

3.2 Chi XDCB vỉn thinh phỉ - 216.893.017.253 134.354.372.754 216.893.017.253 216.893.017.253 - -

3.2.1
cbuyén nguồn đự toán: ván dầu tu từ
nguôn Ihu ticn sử dung dất -

3.2.2 Chuyến nguồn tam úng: - 216.»9J.ÙI7.253 134.354.372.754 216.«W.0I7.253 216.893.017.253 - -

Nguẳn nén sử dụnỊi đát 119.606.037.566 53.490.389.390 119.606.037.566 119.606.037.5Í6

Nguìn kếi dư NS Ihành phố 97.286.979.687 80.863.983.364 97.286.979.687 97.286.979.687

II Chi thirừng 464.094.000.000 591.490.487.474 762.050.116.962 577.484.042.380 I.099.44IJ42.405 I.I84.70SJ69.470 786.078.133.089 330.189.449.676 236,90 185,88 144^7 92^ 244^9 169 132,90 103,15 71^

1 Chi Sự nghivp kỉnh ứ
-

149.881.043.662 239.922.879.064 186.381.446.860 485.272.498.350 532.711.175.552 212.872.694.067 323,77 202^6 91,09 322,10 142,03 88,73 43,X7

2 SN Khoa hộc công nghC': -

3 Chi Sự nghiỉp môi Iniờng, du lịch
-

77.209.358.506 80.701.064.792 20.9S7.417.297 70.701.064.792 80.701.064.792 92.118.240.000
-

9137 87,61 X7,6I 254,67 I19J1 114.15 130,29

4
Chi sự nghiỉp giẳo dục, dào tao vi d9>'
nghe

214.644.000.000 233.550.323.157 260.444.324.747 181.168.079.461 254.835.761.644 260.444.324.747 244.144.243.220 239.114.243.220 118,72 109,11 97,85 97,85 147,04 104.54 93,74 95,80

5 Chi SN y Ic. dân sá và gia dinh - 54.523.672.397 69.154.367.932 117.769.266.225 151.852.675.5% 170.812.745.952 152.609.318.692 35.757.228.346 278,51 219,59 88,90 330,93 279,90 220,68 100,50

A Chi SN \ ăn hóa lliồng tin
-

8.199.745.447 8.199.745.447 3.45t!.616.967 7.901.425.223 8.199.745.447 X.221.872.374 6.721.872.374 96,36 96,36 96,36 169,)!6 100,27 100,27 104,06

7 Chi SN tlic duc Ihc thao: - 559.782.500 1.119.782.500 621.889.769 1.063.804.250 1.119.782.500 560.731.875 560.731.875 190,04 95.00 95,00 1142,50 100,17 50,08 52,71

K Chi SN phái thanh. Iniycn hình - 1.307.363.000 I.Ĩ07.363.00() 279.752.963 1.176.626.700 1.307.363.000 1.309.5*0.250 1.309.580.250 90.00 90.00 90.00 301,70 100,17 100,17 111.30

9 Chi SN Đáni báo Xă hôi:
-

2.000.771.000 31.103.051.000 I7.627.96S.226 59.098.431.900 59.311.629.000 12.469.823.250 2.0Ữ4.164.250 2953,78 190.01 99,64 2JR2,K6 623,25 40,09 21,10

10
Chi quán lý hánh chinh nhà nuóc, dáng,
đoán thỏ

0 48.571.401.804 49.490.512.479 38.316.563.612 47.265.730.549 49.490.512.479 48.62S.943.86I 39.578.943.861 97,31 9530 95.50 117,85 100,12 9)i,26 102,88

II
Chi quổc phòng, an ninh. iTỈt IV, an
loàn xỉ hộĩ -

9.687.026.000 10.607.026.000 5.421.939.300 10.273.323.400 10.607.026.000 7.142.685.500 5.142.685.500 106,05 96,85 96,85 275.89 73.73 6734 69^3

12 Chi khác 6.000.000.000 10.000.000.000 5.45I.I0I.700 10.000.000.000 10.000.000.000 6.000.000.000 166,67 100,00 100,00 131,63 100,00 60,00 60,00

111 CM thvT hiỊn cii cách liền Intmg - 221.657.590.853 22I.657.S90.8SỈ I2JI2.W3.995 2.000.000.000 2.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 0^ 0.90 100,00 1,12 3I4Ì8 3l^<i8 3500

IV Chi khen Ibiràng l.soo.000.000 1.500.000.000 585.515.000 1.000.000.000 1.500.000.000 7.860.781.331 3J01.894.497 66.67 M,67 66.67 87,63 524,05 524,05 786,08

V Chi dự phòng: 9.282.000.000 10.151.000.000 10.151.000.000 I.044.7Ỉ6.2S0 10.151.000.000 IO.ISI.000.000 I8.549.370J}4 10.293.086.883 10936 100,00 100,00 100,00 75^ I9<»,84 182,73 •82,73 182,73

VI Chl Irựcáp NS lỉ 63j00.000.000 86.765.000.000 90.881.446.000 63.699.647.188 102.890.371.000 102.890.371.000 llt.l«ỉ.(IOO.OOO 111.I6Ỉ.OOO.OOO 162^ 118^ lU^I 100,00 130,61 175,61 128,12 122^2 108,04

B CHI NỘP NGÂN SÁCH CÁP TRÊN - - -

c CHI TỪ NGIIÒN TẮNG THU - - • - - -

D CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH -

E CHI CHUYẺN NGHÒN
-
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