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THÔNG BÁO 

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

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

và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 
 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước; 

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 Bắc Sơn thực hiện công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, 

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

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

1. 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 
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sách xã (theo Biểu số 79/CK-NSNN kèm theo Thông báo này). Đối với chỉ tiêu này 

chưa được thông báo vốn. 

- 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)  

2. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân 

sách cấp huyện. 

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 34.100 triệu đồng. 

b) Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022: 529.258 triệu đồng, trong đó: 

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 32.260 triệu đồng 

- Thu bổ sung cân đối: 496.596 triệu đồng 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 402 triệu đồng 

c) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 là 529.258 triệu đồng, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 13.087 triệu đồng 

- Chi thường xuyên: 502.556 triệu đồng 

- Chi dự phòng ngân sách: 10.515 triệu đồng 

- Chi từ nguồn tăng thu: 3.100 triệu đồng  

d) Giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 34.100 

triệu đồng, trong đó: 

- Các ngành thu: 26.950 triệu đồng 

- Các xã, thị trấn thu: 7.150 triệu đồng 

e) Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 là 529.258 

triệu đồng, trong đó: 

- Chi ngân sách cấp huyện: 444.616 triệu đồng 

- Chi ngân sách cấp xã, thị trấn: 84.642 triệu đồng 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện thông báo công khai theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- TT HU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Tòa án nhân dân, VKS nhân dân huyện; 

- Cơ quan của Đảng và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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