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THÔNG BÁO 

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình  

Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện  

và phân bổ ngân sách huyện năm 2022 

  
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thực hiện công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, 

thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân 

sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2022, như sau: 

I. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách 

cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 

- Cân đối ngân sách huyện (theo Biểu số 69/CK-NSNN kèm theo Thông 

báo này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã 

(theo Biểu số 70/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán thu ngân sách nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN kèm theo 

Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách 

xã theo cơ cấu chi (theo Biểu số 72/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 

73/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu 

số 74/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, 

tổ chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 75/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 

chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo 

Biểu số 77/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách 

từng xã (theo Biểu số 78/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và 

ngân sách xã (theo Biểu số 79/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước (theo Biểu số 80/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 
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II. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân 

sách cấp huyện 

1. Cơ sở, yêu cầu xây dựng dự toán ngân sách huyện năm 2022 

Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022 được xây dựng 

theo các dự thảo quy định của HĐND tỉnh về phân cấp, phân bổ nguồn vốn đầu 

tư, phân bổ nguồn chi thường xuyên trong giai đoạn tiếp theo. 

1.1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước 

- Dự toán thu NSNN năm 2022 được thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, Quyết định giao dự toán 

năm 2022 của UBND tỉnh. Đồng thời, xây dựng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí 

theo dự thảo quy định của HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ 

phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp năm 2022. 

- Dự toán thu NSNN năm 2022 được xây dựng theo đúng quy định của 

pháp luật về thuế, phí và lệ phí; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, 

hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, 

chống chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý chặt chẽ giá tính thuế; 

đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế. 

1.2. Về dự toán chi ngân sách 

Dự toán chi NSNN năm 2022 được xây dựng trên cơ sở định mức phân 

bổ vốn đầu tư, chi thường xuyên của giai đoạn mới theo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022, cụ thể: 

- Chi đầu tư phát triển: Nguồn vốn tập trung trong nước: ưu tiên cho việc 

bố trí các công trình, dự án trọng tâm trọng điểm; bố trí vốn để thanh toán cho 

các công trình, dự án đã hoàn thành quyết toán; vốn đối ứng cho các dự án. 

- Chi thường xuyên: 

+ Đối với chi quản lý hành chính: Tập trung ưu tiên giải quyết chế độ cho 

con người theo chỉ tiêu biên chế được duyệt như tiền lương và các khoản có tính 

chất lương và các Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt, các nhiệm vụ 

mang tính chất đặc thù chuyên môn.  

+ Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện giảm dần theo lộ trình chi 

từ NSNN thông qua giá dịch vụ theo cơ chế tự chủ quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác và các văn bản quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực 

hiện các nhiệm vụ được giao dự toán thông qua đặt hàng, đấu thầu cung cấp 

dịch vụ… theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

- Dự phòng ngân sách: Đối với ngân sách huyện là 2% tổng chi cân đối 

ngân sách.  
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2. Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

2.1. Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 là: 

136.000 triệu đồng, tăng 112.000 triệu đồng so với dự toán tỉnh giao (UBND 

tỉnh giao 24.000 triệu đồng). Các khoản thu giao tăng gồm: 

- Thu tiền sử dụng đất, tăng 110.500 triệu đồng 

- Thuế GTGT, tăng 1.000 triệu đồng, 

- Thuế thu nhập cá nhân, tăng 500 triệu đồng 

2.2. Tổng dự toán thu ngân sách huyện năm 2022 là: 480.663 triệu 

đồng, trong đó: 

a) Thu điều tiết ngân sách huyện:134.340 triệu đồng 

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 346.323 triệu đồng 

2.3. Tổng dự toán chi ngân sách huyện năm 2022: 480.663 triệu đồng 

2.4. Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022 
 

a) Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 136.000 triệu đồng 

- Cấp huyện (Chi cục Thuế, các ngành) thu: 131.012 triệu đồng 

- Cấp xã (các xã, thị trấn) thu: 4.988 triệu đồng 

b) Phân bổ dự toán chi ngân sách huyện: 480.663 triệu đồng 

Tổng dự toán chi ngân sách huyện 480.663 triệu đồng, (tăng 112.000 triệu 

đồng so với dự toán tỉnh giao, từ nguồn tăng thu); trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 122.252 triệu đồng, tăng 108.252 triệu đồng so với 

dự toán tỉnh giao (từ nguồn thu tiền sử dụng đất). 

- Chi thường xuyên: 348.798 triệu đồng, tăng 1.500 triệu đồng so với dự 

toán tỉnh giao (từ nguồn tăng thu) 

- Dự phòng ngân sách: 9.613 triệu đồng, tăng 2.248 triệu đồng so với dự 

toán tỉnh giao, từ nguồn tăng thu. 

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thông báo công khai theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c);  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;                          

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyên; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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