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BÁO CÁO 

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

dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022  
   

                      

Căn cứ Thông tư  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; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 9 tháng đầu năm 

2022, 

UBND thị xã báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách thị xã 9 tháng đầu năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã 

- Cân đối ngân sách thị xã 9 tháng năm 2022 (Biểu số 93/CK-NSNN đính 

kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 (Biểu số 94/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thị xã 9 tháng năm 2022 (Biểu số 95/CK-NSNN 

đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị 

xã 9 tháng đầu năm 2022 

2.1 Thực hiện thu ngân sách 

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng thực hiện là 803.669.588 ngàn 

đồng, đạt 90% dự toán HĐND thị xã thông qua.  

Thực hiện thu mới trên địa bàn 674.114.029 ngàn đồng, đạt 95,8% dự 

toán HĐND thị xã thông qua. 

Trong đó một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn đạt kết quả như sau: 

- Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh thực hiện là 84.286.213 ngàn 

đồng, đạt 98,4% so với dự toán HĐND thị xã thông qua. 

- Thu tiền sử dụng đất 343.615.138 ngàn đồng, đạt 98,2% so với dự toán 

HĐND thị xã thông qua. 

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 39.610.727 ngàn đồng, đạt 85,2% so với dự 

toán HĐND thị xã thông qua. 

- Thu lệ phí trước bạ thực hiện là 40.111.662 ngàn đồng, đạt 87,2% so với 

dự toán HĐND thị xã thông qua. 



 

 

 

 

2.2 Thực hiện chi ngân sách 

Kết quả thực hiện chi ngân sách: 284.139.527 ngàn đồng, đạt 31,8% so 

với dự toán HĐND thị xã thông qua. 

 Trong đó: 

- Chi đầu tư XDCB thực hiện là 79.260.392 ngàn đồng, đạt 15,9% dự toán 

HĐND thị xã thông qua. 

- Chi thường xuyên: 190.125.699 ngàn đồng, đạt 62,8% dự toán HĐND 

thị xã thông qua. 

- Chi tạm ứng ngân sách 14.753.436 ngàn đồng. 

3. Hình thức công khai 

Công bố trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã (Theo hình thức 

công khai bắt buộc). 
 

Nơi nhận:                                                        
- CT, PCT UBND thị xã; 

- Phòng TC-KH; 

- LĐVP, CVKT; 

- Lưu: VT. 

                                                                                       

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thụy Luân  
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