
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN MỸ LỘC 

Số:           /TB-UBND 

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

Mỹ Lộc, ngày       tháng  4  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách địa phương quý I năm 2022 
 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

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

Công văn số 3949/BTC-NSNN ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính về việc 

thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015; 

 Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch về thông báo công khai tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022. 

UBND huyện Mỹ Lộc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương quý I năm 2022. 

(Kèm theo biểu số liệu và Báo cáo thuyết minh). 

 Hình thức công khai: Đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện. Giao Văn 

phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử của huyện. 

 UBND huyện thông báo để các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể và các tổ 

chức, cá nhân liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài chính; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT; 
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BÁO CÁO THUYẾT MINH 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày    /4/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc) 
 

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

- Dự toán HĐND huyện giao   :  154.050 triệu đồng. 

- Thực hiện quý I năm 2022   :    60.565  triệu đồng  

Thu nội địa: 60.565 triệu đồng đạt 39,32% dự toán và giảm 26,9% so với 

cùng kỳ năm 2021. Trong đó thu từ tiền sử dụng đất là 46.577 triệu đồng đạt 38,8% 

dự toán và giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thu trừ tiền sử dụng đất 13.988 

triệu đồng đạt 41,1% so với dự toán và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã được các 

cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tập trung đôn đốc các tổ chức, cá nhân còn nợ 

thuế, nợ tiền sử dụng đất vào NSNN. Ban hành kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu chỉ đạo điều hành thực hiện hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

NSNN năm 2022. Đôn đốc số thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm đấu giá 

năm 2021 chưa thu hết chuyển sang. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số khoản 

thu đạt thấp như thu tiền thuê đất đạt 3,4% dự toán; thu khác ngân sách đạt 7,8% dự 

toán, thu từ  quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 2,6% dự toán. 

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

Dự toán HĐND huyện giao: 225.223 triệu đồng. 

Chi ngân sách địa phương 3 tháng năm 2022 thực hiện 67.412 triệu đồng, đạt 

29,93% dự toán HĐND huyện giao; Trong đó: 

a. Chi đầu tư phát triển  :   17.927 triệu đồng, đạt 358,5% dự toán. 

b. Chi thường xuyên  : 49.485 triệu đồng, đạt 22,9% dự toán. 

 Chi thường xuyên Quý I năm 2022 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản 

chi có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn và thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh 

xã hội, cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện chi các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện./. 
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