
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

 
Số:            /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày         tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách  

ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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

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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - 

chuyển giao; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh 

Thanh Hóa;  

Căn cứ Nghị quyết số 313/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của 

HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2022 tỉnh Thanh Hóa; 
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Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh 

Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4944/STC-QLNS&TKTC 

ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và điều chỉnh phân bổ dự toán chi 

ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 

trên địa bàn; thu ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 tỉnh Thanh Hóa, cụ 

thể như sau: 

1. Điều chỉnh dự toán thu NSNN năm 2022 tăng 1.500 tỷ đồng (một 

nghìn, năm trăm tỷ đồng) nội dung thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp 

tỉnh để ghi thu tiền sử dụng đất thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư 

hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; tương ứng với điều 

chỉnh đồng thời tại các mục thuộc dự toán thu NSNN năm 2022 như sau:  

a) Điều chỉnh dự toán tổng thu NSNN năm 2022 từ 28.143 tỷ đồng lên 

29.643 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

b) Điều chỉnh dự toán thu nội địa từ 17.143 tỷ đồng lên 18.643 tỷ đồng, 

tăng 1.500 tỷ đồng. 

c) Điều chỉnh dự toán thu tiền sử dụng đất từ 5.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ 

đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

d) Điều chỉnh nội dung ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí giải 

phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản 

lý từ 450 tỷ đồng lên 1.950 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

đ) Điều chỉnh dự toán thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh từ 

2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng để ghi thu tiền sử dụng đất 

để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai 

thác quỹ đất do tỉnh quản lý. 

2. Điều chỉnh dự toán thu NSĐP năm 2022 tăng 1.500 tỷ đồng (một 

nghìn, năm trăm tỷ đồng) nội dung thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách tỉnh 

để ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ 

tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; tương ứng với điều 

chỉnh đồng thời tại các mục thuộc dự toán thu NSĐP năm 2022 như sau:  

a) Điều chỉnh dự toán tổng thu NSĐP năm 2022 từ 36.036,622 tỷ đồng 

lên 37.536,622 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 
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b) Điều chỉnh thu cân đối ngân sách địa phương từ 32.078,537 tỷ đồng lên 

33.578,537 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

c) Điều chỉnh dự toán thu NSĐP được hưởng theo phân cấp từ 16.182,65 

tỷ đồng lên 17.682,65 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

d) Điều chỉnh dự toán thu NSĐP hưởng 100% từ 8.205,15 tỷ đồng lên 

9.705,15 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

đ) Điều chỉnh nội dung ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí giải 

phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản 

lý từ 450 tỷ đồng lên 1.950 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương và điều 

chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2022 tỉnh Thanh 

Hóa tăng 1.500 tỷ đồng (một nghìn, năm trăm tỷ đồng) nội dung điều chỉnh dự 

toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh để thực 

hiện ghi chi bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án 

khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; tương ứng với điều chỉnh đồng thời tại các 

mục thuộc dự toán chi NSĐP năm 2022 như sau: 

1. Điều chỉnh dự toán tổng chi NSĐP năm 2022 từ 36.036,622 tỷ đồng lên 

37.536,622 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

2. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển từ 10.630,268 tỷ đồng lên 

12.130,268 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

3. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương từ 

6.941,8 tỷ đồng lên 8.441,8 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng. 

4. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong chi 

đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương từ 5.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng, 

tăng 1.500 tỷ đồng. 

5. Điều chỉnh dự toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết 

ngân sách cấp tỉnh từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ đồng để 

thực hiện ghi chi bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự 

án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ 

quan có liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội 

dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu 

chuẩn, định mức theo đúng quy định.  

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan, theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Quyết 

định này, thực hiện các thủ tục nghiệp vụ liên quan đến việc điều chỉnh dự toán 
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và công khai ngân sách nhà nước và các công việc có liên quan, đảm bảo theo 

đúng quy định hiện hành. Thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, Cục trưởng Cục 

Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4 Quyết định; 

- Bộ Tài chính (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực HĐND, UBND các thành phố:  

Thanh Hóa, Sầm Sơn; 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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