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THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

6 tháng đầu năm 2022 huyện Bắc Sơn 
 

 

Thực hiện 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; 

Thực hiện 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 số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý II năm 

2022 

- Cân đối ngân sách huyện Quý II năm 2022 (Chi tiết theo Biểu số 93/CK-

NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2022 (Chi tiết theo Biểu số 

94/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện chi ngân sách huyện Quý II năm 2022 (Chi tiết theo Biểu số 

95/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)  

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

Quý II năm 2022 

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện quy định về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết 

số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về 

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

phương năm 2022, đồng thời trong những tháng đầu năm tiếp tục bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, 

triển khai thực hiện nhiệm vụ về NSNN năm 2022 với mục tiêu hoàn thành cao 

nhất dự toán được giao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành đáp 

ứng yêu cầu công tác quản lý thu, chi ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

đầu tư công, tăng cường quản lý tài sản công, kiểm soát chặt chẽ giá, thị trường; 

thực hiện quyết liệt các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện tốt 

Luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, chính sách chế độ mới, hỗ trợ, tư vấn 

pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, người dân. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
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các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, thu 

hồi nợ đọng thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn, bằng các giải pháp phối hợp 

hiệu quả trong công tác quản lý thuế qua đó khai thác các nguồn thu trên địa bàn, 

nhằm thu đúng, thu đủ các nguồn thu, phấn đấu thu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự 

toán UBND tỉnh giao, HĐND huyện giao.  

Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; ưu 

tiên dành nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu 

quả bão lũ và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra nội bộ để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Nhìn chung dự toán chi ngân sách 

được đảm bảo đúng theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử 

dụng ngân sách và của các chủ đầu tư đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn. Lập, chấp hành dự toán ngân sách đúng Luật Ngân sách, thực hiện cân 

đối ngân sách, điều hành chi một cách tích cực. Chỉ đạo giám sát các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách bám sát dự toán chi được giao để tổ chức quản lý chi tiêu chặt chẽ, 

đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức, tiết kiệm và có hiệu quả.  

2.1 Về thu ngân sách nhà nước: 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện trong 06 tháng đầu năm 

2022 là 27.295 triệu đồng, đạt 88,05% dự toán tỉnh giao (tỉnh giao: 31.000 triệu 

đồng) và đạt 80,04% dự toán HĐND huyện giao (huyện giao: 34.100 triệu đồng). 

Trong đó Tổng số thu NSNN không bao gồm thu sử dụng đất 13.645 triệu đồng, 

đạt 50,54% dự toán giao. 

2.2 Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 là: 

253.627 triệu đồng, đạt 47,93% dự toán giao và bằng 92,47% so với cùng kỳ năm 

2021. Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là: 13.589 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên là: 237.032 triệu đồng, đạt 47,88% dự toán giao và bằng 

99,55% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi dự phòng ngân sách (số liệu đã chi qua KBNN) là: 2.411 triệu đồng 

đạt 22,93% dự toán giao. 

UBND huyện Bắc Sơn thực hiện thông báo công khai theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT,TCKH. 
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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