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BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách

 địa phương quý III năm 2022
------------------------

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và thực 
hiện Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về 
việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

UBND huyện công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa 
phương Quý III năm 2022, như sau:  

I. NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022 theo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện giao là 778.459 triệu đồng. Ước thực hiện tổng thu ngân sách quý 
III năm 2022 trên địa bàn là 787.909 triệu đồng, đạt 101% dự toán HĐND huyện 
giao, cụ thể:

Thu nội địa: Ước thu nội địa quý III năm 2022 là 182.594 triệu đồng, đạt 
90% so với dự toán.

Thu bổ sung cân đối: Ước thực hiện quý III năm 2022 là 466.108 triệu 
đồng đạt 81% so dự toán.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 theo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện giao là 778.459 triệu đồng. Ước thực hiện quý III: 690.007 triệu 
đồng, cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện quý III năm 2022 là 129.464 triệu 
đồng, đạt 145% so với  dự toán được giao.

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện quý III năm 2022 là 555.532 triệu 
đồng, đạt 82%.

3. Chi tạm ứng ngân sách: Ước thực hiện quý III năm 2022 là 3.298 triệu 
đồng.

4. Chi nộp trả cấp trên: Ước thực hiện quý III năm 2022 là 1.713 triệu 
đồng

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)
UBND huyện công bố công khai để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết 

theo dõi và thực hiện./.
Nơi nhận:                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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- UBND các xã, thị trấn;
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