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THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  

dự toán ngân sách huyện 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 năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình công khai số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 như sau: 

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

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

đính kèm); 

 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 (Chi tiết theo biểu 94/CK-

NSNN đính kèm); 

 - Thực hiện chi ngân sách huyện 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 năm 2022 

 2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

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, vận tải, dịch vụ kinh 

doanh nhà hàng, cơ sở lưu trú… 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. Kết quả đến nay một số chỉ tiêu 

đã đạt và vượt dự toán được giao. Kết quả:  
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Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện năm 2022 được 97.984 triệu 

đồng, đạt 157,73% so với dự toán tỉnh giao, đạt 112,44% so với Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện giao, bằng 81,63% so với cùng kỳ.  

2.2. Về chi ngân sách huyện 

- Công tác phân bổ, điều hành và quản lý chi ngân sách trong năm 2022 

luôn bám sát dự toán được giao, đáp ứng được nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Các 

nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản đều đạt dự toán đã góp phần hoàn thành các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội của huyện. 

- 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. 

- Chủ động cân đối nguồn để thanh toán nợ đọng các công trình xây dựng 

cơ bản theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, kiểm soát chi trong quá trình chấp hành ngân sách và thực hiện đầy đủ các 

quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chi sai chế độ, định mức quy 

định. 

- Tăng cường công tác kiểm soát chi theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; thực hiện 

tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách theo quy định. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách dự toán tỉnh giao: 788.442 triệu đồng, Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện giao 813.462 triệu đồng, thực hiện năm 2022 được 837.890  

triệu đồng, đạt 106,27% so với dự toán tỉnh giao, đạt 74,86% so với Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 103%, so với cùng kỳ. Trong đó: 

+ 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 năm 2022 được 

62.889 triệu đồng, đạt 354,824% so với dự toán tỉnh giao, đạt 166,71% so với 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 148,74% 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 năm 2022 được 

685.900 triệu đồng, đạt 48,86% so với dự toán tỉnh giao, đạt 102,82% so với 

Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao, bằng 100,64% so với cùng kỳ.  

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

khác: Dự toán tỉnh giao 94.805 triệu đồng, Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện giao 94.805 triệu đồng, thực hiện năm 2022 được 53.680 triệu đồng, đạt 

56,62% so với dự toán giao.  
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 3. Hình thức công khai 

UBND huyện Lộc Bình công bố công khai tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 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 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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