
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HÒA AN 
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                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Hòa An, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 

 Quý I năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 

201/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Hoà An 

về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương  năm 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách nhà nước Quý I năm 2022 như sau: 

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2022  

1. Dự toán được UBND tỉnh giao 

1.1. Dự toán giao thu:  

- Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND tỉnh giao là: 

67,250 tỷ đồng;  

Trong đó:  

+ Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất): 25,5 tỷ đồng  

+ Thu từ tiền sử dụng đất 7,560 tỷ đồng. 

- Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp năm 2022 tỉnh 

giao là: 25,5 tỷ đồng. 

1.2. Dự toán giao chi ngân sách:  

- Chỉ tiêu giao chi ngân sách địa phương: 466,027 tỷ đồng:  

Trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: 15,744 tỷ đồng. 

+ Chi thường xuyên: 433,302 tỷ đồng. 

+ Dự phòng ngân sách: 8,981 tỷ đồng. 

+ Chi hỗ trợ một số mục tiêu: 8 tỷ đồng. 

2. Kết quả thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2022 như sau:  

2.1. Thu ngân sách đến ngày 31/3/2022: 
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- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thu được:7,556 tỷ 

đồng/67,250 tỷ đồng, đạt 11,24% kế hoạch so với dự toán tỉnh giao, đạt 

87,03% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Phần thu cân đối ngân sách huyện (không bao gồm tiền sử dụng đất) được 

hưởng theo tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách là: 4,614 tỷ đồng/25,5 tỷ đồng, 

đạt 18,09% kế hoạch giao, (bằng 73,53% so với cùng kỳ năm 2021). So với tiến độ 

cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên của huyện. 

2.2. Về chi ngân sách nhà nước: 

- Tổng chi ngân sách địa phương: 70,258/466,027 tỷ đồng, đạt 15,08% so với 

dự toán (bằng 107,6% so với cùng kỳ năm 2021). 

+ Chi đầu tư: 350 triệu đồng đạt 2,22% KH giao 

+ Chi thường xuyên: 69,908 tỷ đồng đạt 16,13% KH (bằng 215,12% so với 

cùng kỳ năm 2021) 

 (có biểu chi tiết số 93, 94, 95 kèm theo). 

II. Đánh giá chung về tình hình thực hiện thu, chi NSNN Quý I 

năm 2022 

Trên cơ sở dự toán giao thu ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân 

huyện Hòa An giao, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

UBND huyện Hòa An luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường sự phối hợp giữa 

các đơn vị phòng ban, và các ngành liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách 

nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế, theo 

dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của 

pháp luật về thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, 

gian lận thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác quản 

lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, 

phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.  

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 3 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng 

dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách 

đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an 

sinh xã hội. Góp phần đảm bảo thực hiện tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện 

Hòa An.  

Công tác quản lý chi ngân sách được tăng cường, đảm bảo tiết kiệm có hiệu 

quả, đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của 

đơn vị sử dụng ngân sách đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, 

hoạt động của bộ máy nhà nước và đảm bảo kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách, 

an sinh xã hội trên địa bàn. 

Các khoản chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ trong phạm vi dự 

toán đã được giao, theo đúng chế độ qui định, đảm bảo tiết kiệm có hiệu quả thực 

hành Tiết kiệm, Chống lãng phí. 
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Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa An./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;                                                                                                    

- Thường trực HĐND huyện (b/c);               

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (chuyên mục công khai); 

- Lưu: VT, TC-KH (Th).      

 

                                                                                                                   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Luân Chiến Công 
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Biểu số 93/CK-NSNN 

 

    CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÍ I NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     tháng 4 năm 2022 của UBND Huyện Hòa An) 

    
  ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 2022 

Thực 

hiện 

Quí 1 

năm 

2022 

So sánh ước thực 

hiện so với (%) 

Dự toán 

năm 

Cùng kỳ 

năm 

2021 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TỔNG THU NGUỒN THU NSNN 

TRÊN ĐỊA BÀN 
67.250 7.556 11,24 87,30 

I Thu cân đối NSNN 67.250 7.556 11,24 87,30 

1 Thu Nội địa 67.250 7.556 11,24 87,30 

2 Thu viện chợ 
    

II 
Thu chuyển nguồn từ năm trước 

chuyển sang     

B 
TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH 

PHỐ 
466.027 70.258 18,36 331,79 

I Chi cân đối ngân sách 458.027 70.258 18,36 331,79 

1 Chi đầu tư phát triển 15.744 350 2,22 116,67 

2 Chi thường xuyên 433.302 69.908 16,13 215,12 

3 Dự phòng ngân sách 8.981 
   

II 
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp tỉnh 
8.000 

   

1 Chi hỗ trợ một số mục tiêu 8.000 
   

2 

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu để 

thực hiện các chương trình, dự án 

nhiệm vụ khác 
    

3 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới     
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Biểu số 94/CK-NSNN 

 

    THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ I NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     tháng 4 năm 2022 của UBND Huyện Hòa An) 

    

  ĐV tính: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

Dự 

toán 

năm 

2022 

Thực 

hiện 

Quí 1 

năm 

2022 

So sánh ước thực 

hiện với (%) 

Dự 

toán 

năm 

Cùng kỳ 

năm 2021 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 67.250 7.556 11,24 87,30 

I Thu nội địa 67.250 7.556 11,24 87,30 

1 Thu từ DNNN do TW quản lý 550 120 21,82 80,54 

2 Thu từ DNNN do địa phương quản lý 100 43 43,00 130,30 

3 

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh 
13.280 1.956 14,73 66,35 

4 Thuế thu nhập cá nhân 1.740 517 29,71 127,65 

5 Thuế bảo vệ môi trường     

6 Lệ phí trước bạ 8.800 1.683 19,13 70,48 

7 Thu phí, lệ phí 2.060 498 24,17 121,76 

8 Các khoản thu về nhà, đất 30.420 1.286 4,23 90,18 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp     

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 5 25,00 166,67 

- Thu tiền sử dụng đất 30.000 1.273 4,24 89,96 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 400 8 2,00 100,00 

- 

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước     

9 Thu đóng góp từ hoạt động khoáng sản 8.800 449 5,10 7.483,33 

10 Thu khác ngân sách 1.500 1.004 66,93 112,68 

11 

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công 

sản khác     

II Thu viện trợ 
    

B 

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP  
25.500 4.614 18,09 73,53 

1 Từ các khoản thu phân chia     

2 

Các khoản thu ngân sách huyện được 

hưởng 100% 
25.500 4.614 18,09 73,53 
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Biểu số 95/CK-NSNN 

  

    THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÍ I NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     tháng 4 năm 2022 của UBND Huyện Hòa An) 

    

  ĐV tính: Triệu đồng 

STT NỘI DUNG 

Dự 

toán 

năm 

2022 

Thực 

hiện 

Quí 1 

năm 

2022 

So sánh ước thực 

hiện so với (%) 

Dự toán 

năm 

Cùng kỳ 

năm 

2021 

A B 1 2 3=2/1 4 

  TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 466.027 70.258 15,08 107,60 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 458.027 70.258 15,34 214,22 

I Chi đầu tư phát triển 15.744 350 2,22 116,67 

1 Chi đầu tư cho các dự án 15.744 350 2,22 116,67 

2 Chi đầu tư phát triển khác 
    

II Chi thường xuyên 433.302 69.908 16,13 215,12 

  Trong đó: 
    

1 Chi Quốc phòng 6.017 2.913 48,41 89,19 

2 Chi An ninh 3.900 864 22,15 91,53 

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 194.613 38.196 19,63 104,06 

4 Chi y tế, dân số và gia đình 29.155 6.634 22,75 70,76 

5 Chi văn hóa thông tin 3.594 398 11,07 89,44 

6 Chi thể dục thể thao 494 8 1,62 
 

7 Chi bảo vệ môi trường 3.150 
 

0,00 
 

8 Chi hoạt động kinh tế 78.927 400 0,51 109,29 

9 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể 
87.960 15.328 17,43 96,66 

10 Chi bảo đảm xã hội 25.492 5.167 20,27 162,18 

III Dự phòng ngân sách 8.981 
   

B 
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 
8.000 - 

  

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 8.000 
   

2 
Cho các chương trình dự án quan trọng 

vốn đầu tư     

3 
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên     
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