
 

       Số :   562  /PTCKH                          Tuy Phong, ngày   07  tháng 10 năm 2022. 

V/v: Công khai tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách huyện Tuy Phong  

Quý III năm 2022 

 

 

       Kính gởi: Văn phòng HĐND & UBND huyện 

 

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

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách,  

 Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND huyện 

Tuy Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Thực hiện Quyết định số 10155/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 

Căn cứ Công văn số 1084/UBND-NC ngày 12/4/2021 của UBND huyện về 

việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, theo đó có giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch 

thực hiện công khai các nội dung quy định tại Điều 11 Thông tư số 343/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch, công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện quý III năm 2022. 

(Có thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 

2022 và các biểu kèm theo). 

Đề nghị Văn phòng HĐND & UBND huyện đăng tải công khai tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2022 trên Cổng Thông tin điện tử 

huyện./. 

  
Nơi nhận:    
- Như trên;    

- UBND huyện (Báo cáo); 

- Lãnh đạo phòng; 

- Lưu: VT, Hạ.                      
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THUYẾT MINH 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2022 
(Kèm theo Công văn số 562 /PTCKH ngày  07/10/2022 của UBND huyện Tuy Phong) 

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND huyện 

Tuy Phong về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Thực hiện Quyết định số 10155/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND 

huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. 

Công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước luôn được UBND huyện 

quan tâm, ngay từ đầu năm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các địa phương 

tổ chức triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, theo đó 

UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND 

huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; Chỉ thị tổ chức thực hiện và điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2022; Đề ra các nhóm giải pháp tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

và quản lý điều hành ngân sách nhà nước. Kết qủa thực hiện dự toán ngân sách 

huyện  quý III năm 2022, cụ thể như sau:  

I. Tình hình thu ngân sách nhà nước: 

- Tổng thu ngân sách nhà nước quý III năm 2022: 76.967 triệu đồng, đạt 

35,3% so với dự toán HĐND huyện giao và bằng 127% so với cùng kỳ năm trước, 

bao gồm:  

+ Thu ngoài quốc doanh: 26.835 triệu đồng, đạt 26,8% so với dự toán HĐND 

huyện giao và bằng 65% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 9.682 triệu đồng, đạt 60,5% so với dự toán HĐND 

huyện giao và bằng 195% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Thuế bảo vệ môi trường: 16 triệu đồng. 

+ Lệ phí trước bạ: 4.601 triệu đồng, đạt 115% so với dự toán HĐND huyện 

giao và bằng 765,6% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Thu phí, lệ phí: 1.776 triệu đồng, đạt 22,2% so với dự toán HĐND huyện 

giao và bằng 182,3% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Các khoản thu về nhà, đất: 27.679 triệu đồng, đạt 34,2% so với dự toán 

HĐND huyện giao và bằng 377,7% so với cùng kỳ năm trước. 
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+ Thu khác ngân sách: 4.557 triệu đồng, đạt 50,6% so với dự toán HĐND 

huyện giao và bằng 236,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: 62.911 triệu đồng, bao 

gồm: 

+ Từ các khoản thu phân chia: 29.110 triệu đồng . 

+ Từ các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%: 33.801 triệu đồng. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong quý III năm 2022 

vẫn gặp nhiều khó khăn do vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giá cả 

một số nguyên liệu đầu vào tăng cao như phân bón, vật tư, xăng dầu,… đã ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế của huyện nên đã ảnh hưởng đến tình hình thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, 

UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp và nổ lực phấn đấu của 

tập thể cán bộ công chức của Chi cục thuế Khu vực Bắc Bình – Tuy Phong. Do đó, 

thu ngân sách nhà nước quý III năm 2022 trên địa bàn huyện tiếp tục đạt trên mức 

bình quân chung cả năm, đạt 35,3% so với dự toán HĐND huyện giao và bằng 127% 

so với cùng kỳ năm trước, đã đảm bảo cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên 

đã được HĐND huyện giao.  

II. Tình hình chi ngân sách huyện :  

Tổng chi ngân sách huyện quý III năm 2022: 124.201 triệu đồng, đạt 24,9% so 

với dự toán HĐND huyện giao và bằng 86% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:  

- Chi đầu tư phát triển: 18.582 triệu đồng, đạt 26,5% so với dự toán HĐND 

huyện giao và bằng 70,8% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi thường xuyên: 90.084 triệu đồng, đạt 22,1% so với dự toán HĐND 

huyện giao và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 13.913 triệu đồng. 

Nhìn chung, trong qúy III năm 2022 việc điều hành chi ngân sách huyện luôn 

bám sát dự toán được HĐND huyện giao theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 

13/12/2021 của HĐND huyện, giải quyết kịp thời chi trả lương; các khoản phụ cấp 

theo lương cho cán bộ công chức, không để xảy ra tình trạng nợ lương; chi hoạt động 

của bộ máy chính quyền, đảng, đoàn thể từ huyện đến xã; chi thực hiện nhiệm vụ an 

ninh – quốc phòng luôn được bảo đảm, kinh phí cho giáo dục được cấp phát kịp thời, 

chi đảm bảo xã hội được quan tâm, giải quyết đầy đủ và kịp thời cho các đối tượng 

hưởng trợ cấp xã hội theo quy định…. Các nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên được sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định hiện hành.   

(Kèm theo Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN).  

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Tuy Phong quý III 

năm 2022. 
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