
BÁO CÁO 

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

 NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-UBND ngày      /7/2022 của UBND huyện Ý Yên)  

 

1.Về thu ngân sách (Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN):  

Dự toán thu ngân sách huyện năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện giao: 74.726 

triệu đồng.  

Thu ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 88.435 triệu đồng, đạt 

112% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao và bằng 126% so với cùng kỳ năm 

2021.  

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2021 và đạt cao so với dự toán Hội 

đồng nhân dân huyện giao như: Thu phí lệ phí đạt 129% so với dự toán, Thu từ khu vực 

doanh nghiệp nhà nước đạt 182% so với dự toán, Thu tiền sử dụng đất đạt 272% so với 

dự toán, Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 566% so với dự toán. Bên cạnh đó có một 

số khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện 

giao như: Lệ phí trước bạ đạt 48% so với dự toán, Thuế thu nhập cá nhân đạt 25% so 

với dự toán…  

 2. Về chi ngân sách (Biểu số 95/CK-NSNN): 

 Dự toán chi ngân sách huyện năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện giao: 607.797 

triệu đồng. Chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 313.397 triệu đồng, 

đạt 52% so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao. Trong đó:  

a) Chi đầu tư phát triển: 11.799 triệu đồng, đạt 84% so với dự toán.  

b) Chi thường xuyên: 301.598 triệu đồng, đạt 52% so với dự toán.  

 Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản đã đảm bảo theo dự toán 

được giao; công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động linh hoạt, tích cực 

đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng được đầy đủ, kịp thời các khoản chi đã ghi 

dự toán đầu năm, các khoản chi đột xuất, phát sinh phục vụ hoạt động của các tổ chức 

Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi an sinh xã hội, 

xóa đói giảm nghèo, chi phòng chống đại dịch covid-19,… 
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