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BÁO CÁO 
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán  

ngân sách huyện 09 tháng năm 2022 

 
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 280a/UBND-

KT ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc công khai các báo cáo dự toán, tình hình 

thực hiện và quyết toán ngân sách huyện; chi tiết việc công khai ngân sách xã và 

các hoạt động tài chính khác của xã; chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát tình hình 

thực hiện công khai ngân sách. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách huyện 09 tháng năm 2022 như sau: 

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 09 tháng năm 

2022:  

- Tổng thu ngân sách nhà nước 09 tháng năm 2022 trên địa bàn ước thực 

hiện: 19.908 triệu đồng, đạt 188% so với dự toán năm 2022, trong đó: 

+ Thu nội địa:  19.908 triệu đồng. 

+ Thu viện trợ:                  0 triệu đồng. 

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2022: 

- Chi cân đối ngân sách huyện 09 tháng năm 2022, ước thực hiện: 167.601 

triệu đồng, đạt 70% so với dự toán năm 2022, trong đó: 

+ Chi đầu tư:                  23.289 triệu đồng. 

+ Chi thường xuyên:      144.312 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 93, 94, 95/CK-NSNN đính kèm) 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/cáo); 

- Cổng thông tin  

điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTNS. 
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