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THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  

dự toán ngân sách huyện 9 tháng năm 2022 
 

 

 Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

 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. 

 Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự 

toán thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện 

Lộc Bình công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

9 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 9 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm); 

 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 (Chi tiết theo biểu 

94/CK-NSNN đính kèm); 

 - Thực hiện chi ngân sách huyện 9 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 

9 tháng năm 2022 

 2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 theo Nghị quyết 

HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu 

vực II, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai tích cực 

các biện pháp quản lý các nguồn thu, chống thất thu trên các lĩnh vực, khai thác 

nguồn thu mới phát sinh để tổ chức thực hiện; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp 

thời theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, đôn đốc thu đối với các khoản 

thu: tiền sử dụng đất nợ đọng qua các năm, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, 

thuế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải tư 

nhân, san lấp mặt bằng, kinh doanh chế biến lâm sản… Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm về thuế; đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế kịp thời nộp vào 

ngân sách nhà nước. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.  
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Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý 

thu, rà soát lại các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, chuyển quyền sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để tổ chức thu các khoản thu 

liên quan đến đất đai theo quy định nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Công tác 

thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm cơ bản đạt tiến độ dự toán giao, có 

một số chỉ tiêu đã đạt và vượt dự toán giao. Kết quả: 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 9 tháng năm 2022 được 68.739 

triệu đồng, đạt 110,87% so với dự toán tỉnh giao, đạt 78,99% so với Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 83,63% so với cùng kỳ.  

2.2. Về chi ngân sách huyện 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022, UBND huyện đã chỉ 

đạo các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều hành ngân 

sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, trong 

phạm vi dự toán được giao.  

 Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát, 

kiểm tra, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành ngân sách, phát hiện và uốn nắn 

kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp chi sai, vượt chế độ và định mức quy 

định hiện hành. Làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế 

độ trách nhiệm đối với Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong 

quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách 

không đúng mục đích. 

- Đối với chi đầu tư phát triển: Thực hiện bố trí vốn để thanh toán nợ xây 

dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa 

đủ nguồn vốn; tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình quan trọng, cấp 

bách, có hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình chuyển tiếp có khả 

năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn đảm 

bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. 

- Đối với chi thường xuyên: Hạn chế tối đa chi thường xuyên, sử dụng 

nguồn dự toán để ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, các chính sách 

an sinh xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách 

tiền lương theo quy định; bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ 

Trung ương và UBND tỉnh ban hành cho các đối tượng được hưởng kịp thời.  

- Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, huyện đã chủ động bố trí kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như: Đảm bảo an sinh xã hội, phòng 

chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai... và những nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách trên địa bàn huyện. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách dự toán tỉnh giao: 786.192 triệu đồng, Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện giao 811.212 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2022 được 

538.336  triệu đồng, đạt 77,55% so với dự toán tỉnh giao, đạt 74,86% so với Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 108,8%, so với cùng kỳ. Trong đó: 
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+ Chi đầu tư phát triển: Dự toán tỉnh giao 17.724 triệu đồng, Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân huyện giao 37.724 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2022 

được 24.737 triệu đồng, đạt 139,57% so với dự toán tỉnh giao, đạt 65,57% so với 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 86,41% so với cùng kỳ.   

+ Chi thường xuyên: Dự toán tỉnh giao 662.040 triệu đồng, Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện giao 667.060 triệu đồng, thực hiện 6 tháng năm 2022 được 

323.483 triệu đồng, đạt 48,86% so với dự toán tỉnh giao, đạt 48,49% so với Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 102,74% so với cùng kỳ.  

+ Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác: Dự toán tỉnh giao 92.555 triệu đồng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 

giao 92.555 triệu đồng, thực hiện 9 tháng năm 2022 được 20.969 triệu đồng, đạt 

22,78% so với dự toán giao.  

 3. Hình thức công khai 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình công bố công khai tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện Lộc Bình.  

Các cơ quan có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của huyện Lộc Bình, đề nghị liên hệ trực tiếp 

với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc xem trên Trang thông tin điện tử của 

UBND huyện Lộc Bình. 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Sở Tài chính (B/c);  

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH(TTL). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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