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BÁO CÁO 

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước  

06 tháng đầu năm, năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Nam Định 
 

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

2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định chi tiết một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một só điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán 

ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2021 của Sở Giao 

thông vận  tải về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SGTVT ngày 08/02/2022 của Sở Giao 

thông vận  tải về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định báo cáo tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, năm 2022 như sau: 

1. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu 

năm, năm 2022 

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định được Sở Giao thông vận tải giao 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tại 1162/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2021 

là: 446.000.000 đồng kinh phí thực hiện chế độ tự chủ; Quyết định số 80/QĐ-

SGTVT ngày 08/02/2022 là: 1.170.000.000 đồng kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ. Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định đã giải ngân: 509.122.767 

đồng, chiếm 31,505% tổng dự toán được giao, trong đó kinh phí thực hiện chế 

độ tự chủ: 188.792.902 đồng chiểm 42,33%; kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ: 320.329.865 đồng, chiếm 27,38% kinh phí được giao. 



2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước 06 tháng đầu năm, năm 2022 

Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định đã chấp hành, tuân thủ theo Luật 

ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan đến dự toán để chi. 

Trên đây là thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nước 06 tháng đầu năm, năm 2022 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam 

Định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KHTC - Sở GTVT NĐ; 

- Lưu VT, BATGT. 

TL.TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Phạm Ngọc Vinh 
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