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BÁO CÁO 

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

 ngân sách địa phương Quý III năm 2022 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện 

Mường La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương 

năm 2022; Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện 

Mường La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; 

UBND huyện Mường La báo cáo công bố công khai số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022, cụ 

thể như sau: 

1. Về số liệu thực hiện dự toán NSĐP Quý III năm 2022 

- Tổng thu NSNN Quý III năm 2022 đạt 286.721 triệu đồng bằng 46,3% 

so với dự toán giao và bằng 159,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Tổng chi ngân sách Quý III năm 2022 đạt 122.889 triệu đồng, bằng 

20,1% so với dự toán giao và bằng 101,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

(Kèm theo các mẫu biểu số 93/CK-NSNN; 94/CK-NSNN; 95/CK-NSNN) 

2. Về thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP Quý III năm 2022 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, chủ động tháo gỡ khó khăn, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, tạo môi trường thuận 

lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quản lý chặt chẽ các 

nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế.  

Tổng thu NSNN thực hiện Quý III năm 2022 đạt 286.721 triệu đồng bằng 

46,3% so với dự toán giao và bằng 159,3% so với cùng kỳ năm 2021.  

Trong đó: 

- Thu nội địa đạt 83.318 triệu đồng bằng 69,4% so với dự toán và bằng 

260,9% so với cùng kỳ năm 2021. 
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- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 203.403 triệu đồng. 

(Chi tiết các lĩnh vực theo biểu số 94/CK-NSNN kèm theo) 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm 

bảo trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng chế độ 

chính sách quy định; phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. Tổng chi NSNN thực hiện Quý 

III năm 2022 đạt: 122.889 triệu đồng, bằng 20,1% so với dự toán giao và bằng 

101,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển đạt: 214 triệu đồng, bằng 0,7% so với dự toán giao 

và bằng 17% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi thường xuyên đạt: 122.498 triệu đồng, bằng 21,5% so với dự toán 

giao và bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2021. Chi thường xuyên quý III đảm 

bảo các khoản chi lương, phụ cấp, các chế độ chính sách cho người lao động; 

kinh phí cho các đối tượng chính sách xã hội... 

 (Chi tiết các lĩnh vực theo biểu số 95/CK-NSNN kèm theo) 

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Mường La./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính tỉnh Sơn La; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, (TCKH 1b). 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bắc 
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