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THÔNG BÁO 

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện  

dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022 
 

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

 Căn cứ 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 các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022; 

 Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Phù Cừ: số 102/2021/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; số 

96/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

thu chi ngân sách địa phương năm 2022; số 97/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; số 100/2021/NQ-HĐND ngày 

21/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Thu ngân sách 

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2022: Thực hiện 284.711 triệu 

đồng, đạt 18,81% dự toán. Trong đó một số khoản thu chủ yếu sau: 

            - Thu phí, lệ phí: 710 triệu đồng, bằng 59,13% dự toán giao. 

- Thu khác ngân sách:  2.548 triệu đồng, bằng 67,05% dự toán giao.  

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 4.588 triệu đồng, bằng 114,7% dự toán giao. 

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 257.688 triệu đồng, bằng 17,91% dự 

toán giao. 

- Thu lệ phí trước bạ:  5.643 triệu đồng, bằng 24,54% dự toán giao. 

- Thu ngoài quốc doanh (Thuế GTGT+TNDN): 11.749 triệu đồng, bằng 

30,88% dự toán giao. 
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II. Chi ngân sách 

Dự toán HĐND huyện giao 1.340.433 triệu đồng; Tổng chi ngân sách 

huyện quý I năm 2022: 152.611 triệu đồng, bằng 11,39% dự toán. Trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển 

Dự toán HĐND huyện giao 996.840 triệu đồng. Thực hiện quý I năm 2022: 

92.694 triệu đồng, bằng 9,3% dự toán. 

2. Chi thường xuyên 

Dự toán HĐND huyện giao 315.993 triệu đồng. Thực hiện quý I năm 

2022: 59.907 triệu đồng, bằng 18,96 % dự toán. 

Trong đó: 

- Chi quốc phòng:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 2.584 triệu đồng,  

+ Thực hiện quý I năm 2022: 390 triệu đồng, đạt 15,11% dự toán. 

- Chi an ninh:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 619 triệu đồng,  

+ Thực hiện quý I năm 2022: 112 triệu đồng, đạt 18,09% dự toán. 

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 189.779 triệu đồng,  

+ Thực hiện quý I năm 2022: 31.729 triệu đồng, đạt 16,72% dự toán. 

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 23.530 triệu đồng. 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 8.824 triệu đồng, đạt 37,5% dự toán. 

- Chi sự nghiệp văn hóa- thể thao du lịch, truyền thanh:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 3.007 triệu đồng. 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 697 triệu đồng, đạt 23,17% dự toán.  

- Chi bảo đảm xã hội:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 36.100 triệu đồng. 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 11.562 triệu đồng, đạt 32,03% dự toán. 

- Chi bảo vệ môi trường:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 8.350 triệu đồng 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 22 triệu đồng, đạt 0,27% dự toán. 

- Chi hoạt động kinh tế:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 19.406 triệu đồng. 

+Thực hiện quý I năm 2022: 577 triệu đồng, đạt 2,98% dự toán.  
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- Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể:  

+ Dự toán HĐND huyện giao: 30.738 triệu đồng. 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 5.994 triệu đồng, đạt 19,5% dự toán. 

- Chi khác: 

+ Dự toán HĐND huyện giao: 1.880 triệu đồng. 

- Các nhiệm vụ chi khác: 

+ Thực hiện quý I năm 2022: 10 triệu đồng 

III. Đánh giá chung 

- Về thu ngân sách: UBND huyện chỉ đạo ngành Tài chính, UBND các 

xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc dự toán thu ngân 

sách, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu; đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho phát 

triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. 

- Về chi ngân sách: Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND huyện thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch đã được 

cấp có thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định. Phục vụ kịp thời các 

nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, các hoạt động của 

Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.  

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện công khai trên trang 

thông tin điện tử của huyện theo quy định. 

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I 

năm 2022 (Chi tiết theo Biểu số 93, 94, 95/CK-NSNN kèm theo). Ủy ban nhân dân 

huyện trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa 

và Thông tin huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Khả Phúc 

 

Để b/c 
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