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BÁO CÁO 

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

quý II 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 

II NĂM 2022 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt:66.745 triệu đồng, đạt 

38,7%DT tỉnh giao và 37,6% DT huyện giao, đạt 34% số phấn đấu thu của 

huyện. 

Trong đó: 

- Thu tiền sử dụng đất đạt 33.642 triệu đồng, đạt 42,1% DT tỉnh giao và 

39,6% DT huyện giao, đạt 36,2% số thu phấn đấu của huyện. 

- Thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác đạt 33.103 triệu đồng, đạt 35,9% DT 

tỉnh và huyện giao, đạt 32% số phấn đấu thu của huyện.  

Cụ thể các khoản thu như sau: 

- Có 02 khoản thu vượt dự toán giao đầu năm, gồm: 

(1) Tiền cho thuê đất đạt 2.016/800 triệu đồng, đạt 252,1% DT tỉnh, 

huyện giao và KH phấn đấu thu; tăng 602 triệu đồng, tương ứng với 42,5% so 

với cùng kỳ tháng trước. Số thu tăng cao so với dự toán do trong năm Công ty 

Việt Thái nộp 1.080 triệu (chưa có hồ sơ thuê đất) và một số đơn vị nộp tiền cho 

cả năm 2022. 

(2) Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa 

phương quản lý đạt 372/310 triệu đồng, đạt 120,2% DT huyện giao và KH phấn 



đấu; tăng 7 triệu đồng, tương ứng với 1,9% so với cùng kỳ tháng trước. Chỉ tiêu 

này đạt cao so với dự toán do tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát các 

hoạt động tâm linh tại Đền Bảo Hà đã hoạt động trở lại bình thường, số thu 

phát sinh chủ yếu từ nguồn trông giữ phương tiện, tiền thuê ki ốt của Ban Quản 

lý Di tích đền Bảo Hà. 

- Có 04 khoản đạt trên 50% dự toán giao đầu năm, gồm: 

(3) Thu phí, lệ phí thu đạt 1.682/2.030 triệu đồng, đạt 82,9% DT huyện 

giao và 75,4% KH phấn đấu; tăng 252 triệu đồng, tương ứng với 17,6% so với 

cùng kỳ tháng trước. Số thu đạt cao so với dự toán do tăng thu từ phí BVMT 

khai thác khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sản nộp 6 tháng đạt 750 

triệu. 

(4) Các khoản thu khác đạt 3.045/4.100 triệu đồng, đạt 74,3% DT tỉnh, 

huyện giao và 67,7% KH phấn đấu; tăng 570 triệu đồng, tương ứng với 23,1% 

so với cùng kỳ tháng trước. Số thu đạt cao so với dự toán phát sinh khoản nộp 

khác của Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế. 

(5) Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung 

ương quản lý đạt 330/2.500 triệu đồng, đạt 73,3% DT tỉnh và huyện giao; 13,2% 

KH phấn đấu; tăng 41 triệu đồng, tương ứng với 14,4% so với cùng kỳ tháng 

trước. chỉ tiêu này phát sinh số nộp của Ngân hàng Nông nghiệp huyện và của 

Công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội. 

(6) Thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân đạt 

1.740/3.110 triệu đồng, đạt 55,9% DT tỉnh và huyện giao; 48,9% KH phấn đấu; 

tăng 229 triệu đồng, tương ứng với 15,2% so với cùng lỳ tháng trước.  

- Bên cạnh các chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao, còn 05 chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ dưới 

50%, gồm: 

(7) Tiền sử dụng đất đạt 33.642/80.000 triệu đồng, đạt 42,1% DT tỉnh, 

39,6% DT huyện giao và 36,2% KH phấn đấu, tăng 7.740 triệu đồng, tương ứng 

với 29,9% so với cùng kỳ tháng trước.  

(8) Lệ phí trước bạ đạt 3.491/9.000 triệu đồng, đạt 38,8% DT tỉnh, huyện 

giao; 31,7% KH phấn đấu; tăng 352 triệu đồng, tương ứng với 11,2% so với 

cùng kỳ tháng trước. Số thu đạt thấp do trong 5 tháng đầu năm 2022 thực hiện 

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ quy định mức 

thu lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được 

kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (giảm 61 

lượt xe với số tiền 2.273 triệu đồng). 

(9) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 19.774/66.800 triệu đồng 

đạt 29,6% DT tỉnh, huyện giao; 27,9% KH phấn đấu; tăng 2.448 triệu đồng, 

trương ứng với 14,1% so với cùng kỳ tháng trước.Chỉ tiêu đạt thấp so với dự 

toán  do trong năm 2022 thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH 15 về  giảm thuế 



GTGT (từ 10% xuống 8%); Giảm thu từ DN vãng lai do áp dụng tỷ lệ thu từ 

2% xuống còn 1% ; giảm do thực hiệnNghị quyết 406 về việc giảm thuế 6 

tháng cuối năm 2021 và giảm thuế GTGT theo NQ 43/2022/QH15 . 

(10) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 16/50 triệu đồng, đạt 32% DT 

tỉnh, huyện giao và KH phấn đấu, tăng 8 triệu đồng tương ứng với 110,6% so 

với cùng ký tháng trước 

(11) Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 28/150 triệu 

đồng, đạt 18,4% DT tỉnh, huyện giao và KH phấn đấu, không tăng so với cùng 

kỳ tháng trước. 

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 63.709 

triệu đồng, đạt 37,7% kế hoạch huyện giao. Trong đó: 

1. Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: Thực hiện 30.067 

triệu đồng đạt 35,9% kế hoạch huyện giao. 

2. Thu để lại đầu tư theo NQQH : Thực hiện 33.642 triệu đồng, đạt 39,6% 

kế hoạch huyện giao. 

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

Tổng chi ngân sách địa phương: Thực hiện 333.849 triệu đồng đạt 50,2% 

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 73.802 triệu đồng, đạt 86,8%  so với kế 

hoạch của huyện.  

2. Chi thường xuyên: Thực hiện 266.048 triệu đồng, đạt 45,9% so với kế hoạch 

của huyện.  

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong quý II 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 vẫn diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt của đời 

sống kinh tế, xã hội. 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 

II 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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