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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH LŨY KẾ  

ĐẾN QUÝ III NĂM 2022 
 

I. Thu ngân sách: 

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế thực hiện đến Quý III năm 2022 là 4.252,659 

tỷ đồng; đạt 78,5% so với dự toán Trung ương giao (4.252,659/5.415,0 tỷ đồng); đạt 

73,0 % dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (4.252,659/5.827,0 tỷ đồng); giảm 29,3% 

so cùng kỳ năm trước (4.252,659/6.018,325 tỷ đồng).  

1.1. Thu nội địa thực hiện 4.227,623 tỷ đồng; đạt 84,3% so với dự toán Trung 

ương giao (4.227,623/5.015,0 tỷ đồng); đạt 77,9% so với dự toán Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao (4.227,623/5.427,0 tỷ đồng); tăng 2,9% so với cùng kỳ (4.227,623/4.106,760 

tỷ đồng).  

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 793,379 tỷ đồng, đạt 72,1% (793,379/1.100 tỷ 

đồng) so với dự toán Trung ương giao; đạt 52,9% (793,379/1.500 tỷ đồng) so với dự 

toán HĐND tỉnh giao; giảm 22,9% (793,379/ 1.028,748 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

Thu nội địa loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận 

còn lại: 3.341,810 tỷ đồng, đạt 88,5% (3.341,810/3.775 tỷ đồng) so với dự toán Trung 

ương giao; đạt 88,4% (3.341,810/3.780 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 

12,5% (3.341,810/ 2.970,504 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Cụ thể: 

a) Các khoản thu do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là 4.054,816 

tỷ đồng, đạt 83,6% (4.054,816/4.849 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao; đạt 

77,1% (4.054,816/5.257 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 1,7% 

(4.054,816/ 3.986,429 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

b) Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 172,807 tỷ đồng, vượt 4,1% 

(172,807/166 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, vượt 1,7% (172,807/170 tỷ 

đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 43,61% (172,807/120,331 tỷ đồng) so với 

cùng kỳ. 

1.2. Các khoản thu do Hải quan (thu từ hoạt động xuất nhập khẩu): thực hiện là 

25,036 tỷ đồng, đạt 6,3% (25,036/400 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương và dự toán 

HĐND tỉnh giao; bằng 1,3% (25,036/1.911,565 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp thực hiện 3.664,619 tỷ 

đồng; đạt 74,8% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.664,619/4.901,4 tỷ 

đồng); tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước (3.664,619/3.434,249 tỷ đồng). 

II. Về chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện đến Quý III năm 2022 là 

8.308,077 tỷ đồng; đạt 63,8% dự toán Trung ương giao (8.308,077/13.022,891 tỷ 

đồng); đạt 61,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (8.308,077/13.433,891 tỷ đồng); 

giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước (8.308,077/8.392,067 tỷ đồng). Gồm: 

1. Chi đầu tư phát triển thực hiện (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho các 

chương trình, dự án quan trọng vốn đầu tư) là 2.219,962 tỷ đồng; vượt 5,5% dự toán 



Trung ương giao (2.219,962 /2.103,11 tỷ đồng); đạt 88,4% dự toán Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao (2.219,962/2.510,110 tỷ đồng); vượt 103,5% so cùng kỳ năm trước 

(2.219,962/2.221,187 tỷ đồng).  

2. Chi thường xuyên (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu để thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu, chính sách kinh phí thường xuyên) 

thực hiện 5.972,215 tỷ đồng; đạt 63,96% dự toán Trung ương giao 

(5.972,215/9.337,037 tỷ đồng); đạt 64,0% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

(5.972,215/9.330,817 tỷ đồng); tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước 

(5.972,215/5.833,444 tỷ đồng).  

3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 

114.621,0 tỷ đồng; đạt 8,5% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

(114,621,0/1.344,845 tỷ đồng); tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước 

(114,621,0/334,395 tỷ đồng). 
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