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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I 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 Chi Lăng thông 

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

năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022 

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

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

94/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách huyện quý I 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 quý I 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 số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 

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, UBND các xã, thị trấn tập trung triển 

khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu năm 2022, quản lý chặt 

chẽ nguồn thu; chủ động, tích cực tìm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chống thất thu, bù đắp 

nguồn thu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh 

thực hiện cải cách thủ tục hành chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu 

hoàn thành nhiệmvụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 ở mức cao nhất, để có 

nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. 

  Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bằng thu nội địa) thực hiện 

quý I năm 2022 là 21.943 triệu đồng, đạt 43,9% so với dự toán huyện giao, bằng 

182,4% so với cùng kỳ. 
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2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện ngày 17/12/2021 

về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các 

khoản chi ngân sách bảo đảm đúng định mức, chế độ, bảo đảm chặt chẽ, hiệu 

quả, tiết kiệm; tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không 

thiết thực để chủ động đảm bảo nguồn kinh  phí thực hiện công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; cơ cấu lại ngân sách để tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, 

dành nguồn chi trả nợ và kiểm soát nợ công. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện quý I năm 2022 là 137.046 triệu 

đồng, đạt 23% dự toán giao, bằng 116,4% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 129.292 triệu đồng, đạt 22,2% dự 

toán, bằng 116% so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 7.177 triệu đồng, đạt 23,9% so với dự toán. 

+ Chi thường xuyên là 116.553 triệu đồng, đạt 21,9% so với dự toán, bằng 

105% so với cùng kỳ. 

+ Chi dự phòng là 4.910 triệu đồng, đạt 42,9% so với dự toán, bằng 

1.047,4% so với cùng kỳ. 

 +  Chi nguồn tiết kiệm 10% thực hiện CCTL là 652 triệu đồng, đạt 8,6% 

so với dự toán. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh là 7.754 triệu đồng, 

thực hiện chi cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư là 7.754 triệu 

đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng thông báo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (B/c);  

- TT HĐND huyện (B/c);                          

- Các Ban HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (Tr). 
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