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BÁO CÁO 
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI 

NGÂN SÁCH THÁNG 9 NĂM 2022 
 

1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9/2022, ước thực hiện 507.781 

triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hết tháng 9/2022 đạt 3.927.452 triệu 

đồng, trong đó thu nội địa là 3.657.806 triệu đồng, bằng 102% so với dự toán Thủ 

tướng Chính phủ giao và bằng 60% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu 

xuất nhập khẩu ước đạt 269.646 triệu đồng, bằng 86% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và so chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 9/2022 đạt 12.702.963 

triệu đồng, bằng 105% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 87% chỉ tiêu Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 3.369.677 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 5.471.000 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 2.138.952 triệu đồng. 

- Thu chuyên nguồn: 1.517.257 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 102.386 triệu đồng. 

- Thu vay: 10.218 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 9/2022 đạt 9.731.827 

triệu đồng, bằng 80% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 67% so 

với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: 



- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 1.780.816 triệu đồng, bằng 42% so 

với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Chi thường xuyên: Ước thực hiện 6.583.538 triệu đồng, bằng 77% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: Ước thực hiện 

1.243.015 triệu đồng, bằng 79% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng trong thời gian tới. 

Phối hợp với các ngành các cấp triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 được giao tại Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 

9/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Tổng hợp số liệu phục vụ Thanh tra Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước theo 

kế hoạch. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên nhằm hoàn thành nhiệm vụ tài 

chính ngân sách năm 2022. 

Trên đây, là báo cáo ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách tháng 

9/2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Tài chính báo cáo Văn phòng Tỉnh uỷ, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê Hoà Bình; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLNS 

- Lưu VT (T). 

GIÁM ĐỐC 

 

Bùi Văn Thắng 
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