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BÁO CÁO 

Thuyết minh tình hình thực hiện 

Dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với 

các cấp ngân sách;  

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Bảo Lạc về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2022. 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 5/7/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Bảo Lạc về điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022. 

Với những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội Quý III năm 

2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo cụ thể kết quả tình hình thực hiện dự 

toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương đến hết quý 

III năm 2022 như sau:  

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2022 

Để thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2022. Trên trên cơ sở đánh giá, phân tích những kết 

quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế cùng nguyên nhân của tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, căn 

cứ dự toán ngân sách nhà nước của UBND tỉnh giao, UBND huyện đã chỉ đạo 

các phòng ban chuyên môn rà soát, tổng hợp trình HĐND huyện quyết định giao 

thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 cho các đơn vị, các 

cấp ngân sách tại Nghị quyết số 63 /NQ-HĐND ngày  21 /12/2021 của Hội đồng 
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nhân dân huyện về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 5/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bảo 

Lạc về điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

UBND huyện đã giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương năm 2022 cho các đơn vị triển khai thực hiện tại Quyết định số  

3959/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. Phòng Tài chính đã ban hành công văn số 

01/HD-TCKH ngày 05/01/2022 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách địa phương năm 2022. 

1. Kết quả thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2022 cụ thể như sau: 

1.1. Chỉ tiêu HĐND giao thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 22.600 

triệu đồng trong đó thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp  là 17.555 

triệu đồng. 

Kết quả thực hiện thu ngân sách đến hết quý III/2022: tổng thu trên địa 

bàn 16.443 triệu đồng, đạt 73% so với dự toán giao, 94% so với cùng kỳ năm 

trước; Thu cân đối đạt: 10.196 triệu đồng đạt 58% so với dự toán giao và đạt 

84% so với cùng kỳ năm trước. 

 Trong đó thu nội địa bao gồm các sắc thuế như: thu từ khu vực doanh 

nghiệp nhà nước là 1.315 triệu đồng, đạt 75% so với dự toán giao, 236% so với 

cùng kỳ năm trước; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 6.382 triệu 

đồng, đạt 62% so với dự toán giao, 84% so với cùng kỳ năm trước; Thuế thu 

nhập cá nhân là 729 triệu đồng, đạt 52% so với dự toán giao, 59% so với cùng 

kỳ năm trước; Lệ phí trước bạ là 2.206 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán giao, 

93% so với cùng kỳ năm trước; Thu phí, lệ phí là 1.246 triệu đồng, đạt 99% so 

với dự toán giao, 136% so với cùng kỳ năm trước; Các khoản thu về nhà, đất là 

1.365 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán giao, 58% so với cùng kỳ năm trước; 

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 24 triệu đồng, đạt 51% so với cùng 

kỳ năm trước; Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của 

NHNN là 61 triệu đồng, đạt 610% so với dự toán giao, 610% so với cùng kỳ 

năm trước; Thu khác ngân sách là 3.115 triệu đồng, đạt 260% so với dự toán 

giao, 131% so với cùng kỳ năm trước. 

1.2. Chỉ tiêu giao chi ngân sách địa phương: 545.328 triệu đồng, trong 

đó chi đầu tư phát triển 12.211 triệu đồng; chi thường xuyên 520.410 triệu 

đồng; chi dự phòng là 10.652 triệu đồng; chi thực hiện các chương trình mục 

tiêu, dự án 1.000.000 triệu đồng; chi từ nguồn tăng thu, sử dụng đất 1.955 

triệu đồng. 

Kết quả thực hiện Quý III/2022: tổng chi ngân sách huyện là 287.090 

triệu đồng đạt 54% so với dự toán giao, 130% so với cùng kỳ năm trước, trong 
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đó: Chi đầu tư phát triển là: 8.648 triệu đồng đạt 71% so với dự toán giao, 132% 

so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên là 278.442 triệu đồng đạt 54% so 

với dự toán giao, 130% so với cùng kỳ năm trước. 

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 

Quý III năm 2022 

Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu sách trên địa 

bàn theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, đảm bảo thu 

đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm việc 

hạch toán các khoản thu theo đúng quy định về mục lục ngân sách nhà nước. 

Ban hành kế hoạch thu ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách và đôn 

đốc thu hồi thuế nợ đọng trên địa bàn huyện năm 2022. Tập trung chỉ đạo quyết 

liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, chống chuyển 

giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại 

hóa hệ thống cơ quan thuế, kho bạc nhà nước. Ứng dụng công nghệ thông tin 

gắn kết với cải cách hành chính, khai, nộp, hoàn thuế điện tử. Tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân các cấp, tăng cường 

giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động thu ngân sách nhà 

nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp 

quản lý thu.  

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm được đảm bảo theo 

đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách 

đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo 

an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo thực hiện tăng 

trưởng kinh tế của địa phương.  

Công tác quản lý chi ngân sách được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ đảm 

bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường chỉ 

đạo và đưa ra các giải pháp giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch đề ra 

đúng tiến độ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thu chi ngân sách. 

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước quý III năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 

TRƯỞNG PHÒNG  

   

 

 

 

 

 

Dương Minh Chiến 
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