
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 86/TB-ƯBND Vụ Bản, ngày 08 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản

6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 
Văn bản số 3949/BTC-NSNN ngày 05/04/2018 của Bộ Tài chính về việc thực 
hiện công khai ngân sách theo quy định của luật NSNN năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 6909/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện Vụ 
Bản về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022;

Theo đề nghị của phòng Tài chính -  Kế hoạch huyện về việc thông báo 
công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022.

Úy ban nhân dân huyện Vụ Bản thông báo công khai tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022 (Kèm theo biểu số liệu và báo cáo thuyết 
minh).

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản.

ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản thông báo để các xã, thị trấn và các phòng, 
ban liên quan được biết./.^k^

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Tài chính tỉnh;
í r\ /"» h  A  rr  T\ n  •- Các phòng ban;

- Trang thông tin của huyện;
- ƯBND cá trấn;
- Lưu: VT.
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ỈÁO CÁO
ih thực hiện dư toán thu, chi 

ísấth huỹjậ|ỉ Vụ Bản 6 tháng đầu năm 2022
ỈD ngày 08/7/2022 của UBND huyện Vụ Bản)

ỉp * vb
1. Vê thu ngân sách (Biêu sô 94/CK-NSNN):
- Dự toán thu NSNN trên địa bàn được HĐND huyện giao năm 2022 là 

127.500 triệu đồng
- Tổng thu NSNN thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là: 52.577/127.500 triệu 

đồng, đạt 41% dự toán giao, bằng 36% so với cùng kỳ năm 2021.
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và bằng 117% so với cùng kỳ năm trước, thu phí, lệ phí đạt 1.178/1.700 triệu đồng , 
bằng 69% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này đạt được do 
Huyện ủy, HĐND , ƯBND huyện, xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của 
cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn 
thành mục tiêu kép vừa tập trung sản xuất vừa bảo đảm an sinh xã hội.
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Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên vân có một sô khoản 
thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán: Thu thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp mới đạt 58/1.000 triệu đồng, bằng 6% dự toán và bằng 14% so với cùng kỳ 
năm trước.

Thu ngân sách tiếp tục tập trung mọi biện pháp theo chỉ đạo của huyện đế giải 
quyết kịp thời, đôn đốc thu nộp số thuế nợ đọng trên địa bàn đế đấy nhanh tiến độ 
thu ngân sách trên địa bàn năm 2022, phấn đấu đạt và vượt dự toán giao.

2. về chi ngân sách (Biểu số 95/CK-NSNN):
- Dự toán chi NSNN trên địa bàn được HĐND huyện giao năm 2022 là 

470.029 triệu đồng
- Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 là: 222.444/470.029 triệu đồng, đạt 

47% dự toán giao, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển là: 23.522/31.300 triệu đồng, đạt 30% dự toán giao; 

bằng 51% so với cùng kỳ năm 2021.
+ Chi thường xuyên là: 198.923/382.369 triệu đồng, đạt 52% dự toán giao; 

bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021.
Chi ngân sách đã đảm bảo đủ chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo 

lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các khoản an sinh xã hội, 
phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính 
phủ và của Tỉnh ban hành. Công tác quản lý chi NSNN được tăng cường đảm bảo
chặt chẽ, tiêt kiệm và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 
huyện Vụ Bản 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện Vụ Bản trân trọng báo cáo.A^.



Biểu số 93/CK-NSNN

m^wSV NG^N SÁCH HUYỆN 6 tháng  đầu  năm  2022
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STT NỘI DUNG Dự toán 
năm 2022

Thực 
hiện 6 

tháng đầu 
năm 2021

Thực hiện 
6 tháng 
đầu năm 

2022

So sánh với (%)

DT năm 
2022

Cùng kỳ 
năm 
trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỎNG NGUỒN THU NSNN 
TRÊN ĐỊA BÀN 127.500 231.998 182.355 143% 79%

I Thu cân đối NSNN 127.500 145.050 52.577 41% 36%

1 Thu nội địa 127.500 145.050 52.577 41% 36%

2 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước 
chuyển sang 86.948 129.778

B TỎNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 470.029 238.067 222.444 47% 93%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 470.029 238.067 222.444 47% 93%

1 Chi đầu tư phát triển 78.250 46.089 23.522 30% 51%

2 Chi thường xuyên 382.369 191.978 198.923 52% 104%

3 Dự phòng ngân sách 9.410

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 
NS cấp tỉnh

ỹ tìir
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Biểu số 94/CK-NSNNỦY BAN NHÂN DÂN 
HUI 3 2

rc HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
\g báo 'sổ 86/TB-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Vụ Bản)

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2022

Thực 
hiện 6 
tháng 

đầu năm 
2021

Thực 
hiện 6 
tháng 

đầu năm 
2022

So sánh với (%)

DT năm 
2022

Cùng kỳ 
năm 
trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 127.500 145.050 52.577 41% 36%

I Thu nội địa 127.500 145.050 52.577 41% 36%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 250 470 113 45% 24%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài - -

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 11.000 16.275 10.590 96% 65%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.500 5.209 6.086 111% 117%

5 Thuế bảo vệ môi trường - -

6 Lệ phí trước bạ 15.000 9.824 11.929 80% 121%

7 Thu phí, lệ phí 1.700 1.297 1.178 69% 91%

8 Các khoản thu về nhà, đất 80.850 101.539 15.934 20% 16%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 406 58 6% 14%
- Thu tiền sử dụng đất 78.250 83.025 12.239 16% 15%
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.600 18.108 3.636 227,3% 20%

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết - -

10 Thu khác ngân sách 8.200 6.457 5.556 68% 86%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 
khác 5.000 3.979 1.192 24% 30%

II Thu viện trợ

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐUỢC 
HƯỞNG THEO PHÂN CAP 127.500 145.050 52.577 41% 36%

1 Từ các khoản thu phân chia 112.350 132.847 44.539 40% 34%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được 
hưởng 100% 15.150 12.203 8.038 53% 66%



Biểu số 95/CK-NSNN

H ự c  HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2022
'hông báo sổ 86/TB-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện Vụ Bản)

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T NỘI DUNG Dự toán 

năm 2022

Thực hiện 
6 tháng 
đầu năm 

2021

Thưc hiên 
6 tháng 
đầu năm 

2022

So sánh vói (%)

DT năm 
2022

Cùng kỳ 
năm 
trưóc

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 470.029 238.067 222.444 47% 93%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 470.029 238.067 222.444 47% 93%

I Chi đầu tư phát triển 78.250 46.089 23.522 30% 51%

1 Chi đầu tư cho các dự án 78.250 46.089 23.322 30% 51%

2 Chi đầu tư phát triển khác - 200

II Chi thường xuyên 382.369 191.978 198.923 52% 104%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 213.375 104.126 106.528 50% 102%

2 Chi khoa học và công nghệ 288 12 97

3 Chi y tế, dân số và gia đình 936 524 319 34% 61%

4 Chi văn hóa thông tin 2.360 696 479 20% 69%

5 Chi phát thanh, truyền hình 1.509 949 890 59% 94%

6 Chi thể dục thể thao 492 148 1.279 260% 863%

7 Chi bảo vệ môi trường 2.684 2.231 1.943 72% 87%

8 Chi hoạt động kinh tế 15.499 4.033 3.818 25% 95%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 
chính, đảng, đoàn thể 85.436 54.408 51.330 60% 94%

10 Chi bảo đảm xã hội 49.321 17.966 25.478 52% 142%

III Dự phòng ngân sách 9.410

B CHI TỪ NGUỒN BỎ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 508/ƯBND-TCKH Vụ Bản, ngày 13 tháng 7 năm 2022
V/v báo cáo tình hình 

thực hiện dịch vụ công ích 
giai đoạn 2019-2021

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

Căn cứ Văn bản số 1259/TB-KTNN ngày 03/12/2021 của Kiểm toán Nhà 
nước về việc thông báo danh mục chi tiết các đầu mối, đon vị được kiểm toán 
thuộc kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước; Văn bản số 33/KV 
XI-TH ngày 07/01/2022 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc khảo sát, 
thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Nam Định;

Thực hiện chỉ đạo của ƯBND tỉnh Nam Định tại Văn bản số 11/UBND-VP6 
ngày 14/01/2022 về việc khảo sát, thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán tại 
tỉnh Nam Định.

v ề  nội dung báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công ích giai đoạn 2019- 
2021 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước; sau khi rà soát, trên địa bàn huyện 
Vụ Bản giai đoạn 2019-2021 chưa thực hiện các dịch vụ công ích như: Dịch vụ 
quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường 
phố, dải phân cách, vòng xoay; dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyến, xử lý chất 
thải, vệ sinh công cộng; dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị; dịch vụ thoát 
nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung.

UBND huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 
-  Như trên;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


