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BÁO CÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 

quý I năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. 

 Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

 Căn cứ Quyết định số 6568/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND 

huyện Bảo Yên về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự 

toán ngân sách năm 2022. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ 

I NĂM 2022 

Tổng số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện: 35.100 triệu 

đồng, đạt 19,8% so với kế hoạch huyện giao, 144% so với cùng kỳ năm trước;  

Chi tiết các chỉ tiêu thu như sau: 

1. Thu thuế từ Doanh nghiệp nhà nước: Thực hiện 358 triệu đồng, đạt 

47,1% so với kế hoạch huyện giao. 

2. Thu thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện  9.908 triệu 

đồng, đạt 14,8% so với kế hoạch huyện giao. 

3. Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 752 triệu đồng, đạt 24,2% kế hoạch 

huyện giao. 

4. Lệ phí trước bạ: Thực hiện 2.254 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch của 

huyện giao. 

5. Các khoản thu về nhà, đất: Thực hiện 19.409 triệu đồng, đạt 22,6% so 

với kế hoạch huyện giao.  

6. Thu phí và lệ phí: Thực hiện 904 triệu đồng, đạt 44,5% kế hoạch huyện 

giao.  

7. Thu khác ngân sách: Thực hiện 1.510 triệu đồng đạt 36,8 % kế hoạch 

huyện giao. 



8. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác: Thực hiện 5 triệu đồng đạt 

3,3 % kế hoạch huyện giao. 

9. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: chưa thực hiện được. 

II. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 

Tổng thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: Thực hiện 34.035 

triệu đồng, đạt 20,2% kế hoạch huyện giao. Trong đó: 

1. Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: Thực hiện 15.309 

triệu đồng đạt 18,3% kế hoạch huyện giao. 

3. Thu để lại đầu tư theo NQQH : Thực hiện 18.726 triệu đồng, đạt 22% 

kế hoạch huyện giao. 

III. KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUÝ I NĂM 2022 

Tổng chi ngân sách địa phương: Thực hiện 176.721 triệu đồng đạt 26,1% 

so với huyện giao. 

Về chi ngân sách cơ bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ đã được giao 

trong dự toán và một số nhiệm vụ phát sinh của huyện, trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 56.384 triệu đồng, đạt 66,3%  so với kế 

hoạch của huyện.  

2. Chi thường xuyên: Thực hiện 116.924 triệu đồng, đạt 20,2% so với kế hoạch 

của huyện.  

3. Chi dự phòng: 3.413 triệu đồng, đạt 25,9% kế hoạch của huyện. 

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong quý I năm 2022, UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa 

bàn.  

 Về thu ngân sách: Năm 2022 triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong bối 
cảnh dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, dịch 
Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các 

hoạt động  lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ 
như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch, vận tải hành 
khách… bị ảnh hưởng rõ rệt, cùng với các chính sách cắt giảm thuế, phí để hỗ trợ 

cho người dân và doanh nghiệp nên đã ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách 
trên địa bàn. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Chi cục thuế chủ động phối hợp với 
các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn đôn đốc thu đặc biệt những sắc thu có tỷ 

lệ thấp theo kế hoạch giao. 

Chi ngân sách: Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ theo kế hoạch được 

giao. 



Biểu mẫu công khai: Thực hiện công khai theo Thông tư 343/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện công khai ngân 

sách nhà nước. 

(Có các biểu mẫu công khai đính kèm)  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước  quý I 

năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;  
- Các phòng, ban thuộc huyện; 
- Viện kiểm soát nhân dân huyện; 
- Tòa án nhân dân huyện; 
- Cơ quan đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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