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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 

 
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông 

báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng 

năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 

2022 

- Cân đối ngân sách huyện 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

94/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách huyện 6 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

95/CK-NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện 6 tháng năm 2022 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 

mới theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thu 

NSNN huyện đã chỉ đạo cơ quan Thuế, các cơ quan liên quan và UBND các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, 

giải pháp thu năm 2022, quản lý chặt chẽ nguồn thu; triển khai quyết liệt công 

tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng phục 

vụ Tết, vật tư y tế; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn thực hiện 6 tháng năm 2022 là 46.399 triệu đồng, đạt 193,3% dự toán 

tỉnh giao, đạt 34,1% so với dự toán huyện giao, tăng 176,2% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách huyện 

Năm 2022 là năm đầu thực hiện định mức chi thường xuyên theo Nghị 

quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về ban hành Quy 
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định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân 

sách bảo đảm đúng định mức, chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; 

chi ngân sách nhà nước được điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo chặt chẽ, 

triệt để, tiết kiệm; chủ động đảm bảo nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng, 

chống dịch Covid-19 và triển khai nghiêm túc các giải pháp đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: Tổng chi ngân sách huyện 6 tháng 

năm 2022 là 230.739 triệu đồng, đạt 48% dự toán giao, tăng 15,5% so với cùng 

kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 56.354 triệu đồng, đạt 39,4% dự toán giao, 

tăng 79% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 170.206 triệu đồng, đạt 53% dự 

toán giao, tăng 2% so với cùng kỳ; chi dự phòng ngân sách là 2.181 triệu động, 

đạt 43,7% dự toán, tăng 205,6% so với cùng kỳ; cho các nhiệm vụ, chính sách 

kinh phí thường xuyên: 49 triệu đồng, đạt 11,5%. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng thông báo./. 
 

 Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c);     

- CT, các PCT UBND huyện;                  

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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