
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 
Số:           /TTr-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

I. Sự cần thiết ban hành 

Thực hiện Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 

quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: “Căn cứ vào 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao và tình hình thực tế tại địa 

phương, quyết định: Dự toán thu ngân sách địa phương,…; dự toán chi ngân 

sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách cấp mình”; 

Thực hiện Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Thực hiện Nghị quyết 

số 01/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 1/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Theo đó, căn cứ định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 

tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ khả năng tài chính - 

ngân sách và đặc điểm tình hình ở địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức 

phân bổ chi ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp từng cấp chính quyền địa 

phương, phù hợp tình hình thực tế của từng lĩnh vực chi và theo đúng quy định 

của Luật ngân sách nhà nước để làm căn cứ xây dựng dự toán và phân bổ ngân 

sách ở địa phương năm 2022, áp dụng cho ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn 

định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của 

Quốc hội. 
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Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022 là cần thiết. 

II. Căn cứ pháp lý ban hành: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 

năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch 

tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách 

địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-BTC ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài 

chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương; kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm địa phương, dự toán phân bổ ngân 

sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa 

phương; thời hạn phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

III. Quá trình soạn thảo: 

Trên cơ sở kết quả làm việc với Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2022, Sở Tài chính, Cục thuế phối hợp với Ban kinh tế  - Ngân 

sách HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phòng 

Tài chính - Kế hoạch; Chi cục thuế các huyện, thành phố trong tháng 

10/2021 để thảo luận thống nhất số thu ngân sách năm 2022, định hướng về 



 

giao dự toán chi ngân sách năm 2022. Thảo luận về dự toán chi năm 2022 

với một số Sở, ngành cấp tỉnh trong tháng 10/2021. 

Ngày 08/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất 

thông qua dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.  

IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết: 

“Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương năm 2022: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.490.000 triệu đồng; trong đó: 

- Thu nội địa: 2.990.000 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 500.000 triệu đồng. 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.437.423 triệu đồng; 

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.771.801 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi đầu tư: 940.280 triệu đồng; 

+ Chi thường xuyên: 3.660.126 triệu đồng; 

+ Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 2.365 triệu 

đồng; 

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng. 

+ Dự phòng ngân sách: 91.030 triệu đồng; 

+ Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 77.000 triệu đồng; 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.665.622 triệu đồng; 

3. Nợ vay và nguồn trả nợ đến hạn năm 2022: 

- Nợ đến hạn phải trả trong năm 2022: 11.391 triệu đồng. Nguồn trả nợ từ 

nguồn kết dư ngân sách năm 2020 và chuyển nguồn sang năm 2021: 11.391 

triệu đồng; 

- Vay trong năm 2022: vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để chi 

đầu tư (bội chi NSĐP): 220.300 triệu đồng. 

 (Chi tiết số liệu theo phụ lục số 01, 02, 03, 04 đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 
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1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa….kỳ họp 

thứ ….thông qua ngày ….tháng … năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ký./.” 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Nghị quyết Quy định về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, 

chi ngân sách địa phương năm 2022 theo quy định./. 

 (Đính kèm Dự thảo Nghị quyết và phụ lục) 

 
Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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