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BÁO CÁO THẨM TRA 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải 

pháp điều hành dự toán thu, chi 6 tháng cuối năm 2022 

  

 Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Sáu, 

HĐND huyện khóa XXI; Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành thẩm tra, đánh 

giá kết quả, tiến độ việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán và phân 

bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Trên cơ sở Báo cáo số 351/BC-UBND 

ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa về Tình hình thực hiện nhiệm 

vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự 

toán thu chi 6 tháng cuối năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra 

như sau:  

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với số liệu và đánh giá tình hình 

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 

pháp, điều hành dự toán thu, chi 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 30/6/2022: 

295.055.442.808 đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp  

293.907.295.254  đồng, đạt 61% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; so với cùng kỳ 

năm 2021 tăng 7%. 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện đến ngày 30/6/2022: 7.752.915.539 

đồng, đạt 65% dự toán tỉnh giao và đạt 62% dự toán  huyện giao;  so với cùng kỳ năm 

2021 tăng 59%.    

-  Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh thực hiện 254.494.000.000 đồng, đạt 54% 

dự toán tỉnh và huyện giao; so với cùng kỳ năm 2021 tăng 12%. 

-  Thu chuyển nguồn ngân sách thực hiện 32.808.527.269 đồng, so với năm 

2021 bằng 76%. 

2. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 

 Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 30/6/2022: 

229.118.199.796 đồng, đạt 48% dự toán huyện giao;  so với cùng kỳ năm 2021 tăng 

36%. 
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- Chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện 227.872.655.131 đồng, đạt 47% 

dự toán huyện giao; so với cùng kỳ năm 2021 tăng 39% 

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (chưa thực hiện) 

- Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác (chưa thực hiện).  

- Chi trả nộp ngân sách cấp trên: 1.245.544.665 đồng.  

3. Thu - chi ngân sách cấp xã  

- Tổng thu ngân sách cấp xã thực hiện đến ngày 30/6/2022: 32.751.972.843 

đồng, đạt 51% dự toán huyện giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 

309.930.434 đồng, đạt 43% dự toán giao. 

- Tổng chi ngân sách cấp xã thực hiện đến ngày 30/6/2022: 26.512.263.204 

đồng, đạt 42% dự toán huyện giao. 

4. Đánh giá công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện, việc giao dự toán của HĐND huyện, UBND huyện đã giao đúng thời gian theo 

quy định, đồng thời UBND huyện đã ban hành các giải pháp chỉ đạo ngay từ đầu năm 

để tạo điều kiện cho các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chủ động thực 

hiện. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, thách thức làm ảnh 

hưởng đến nguồn thu của huyện nhưng với sự quyết tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của các 

cấp, các ngành, nhất là ngành thuế đã phấn đấu, nỗ lực triển khai, thực hiện các giải 

pháp đồng bộ, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2022. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THU, CHI 

NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu, chi 

ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện, Ban lưu ý một số vấn đề sau: 

 - Tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định mới ban hành 

trên lĩnh vực ngân sách, nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành và thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành. 

- Triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp về quản lý, điều hành thu NSNN, đặc 

biệt chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu 

ngân sách trên địa bàn, tăng cường các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

- Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; 

đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. 

Qua thẩm tra cho thấy nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm của UBND 

huyện đã được thực hiện khá tốt, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 do 

UBND huyện đề ra là phù hợp. Đây là tiền đề, cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

HĐND huyện về dự toán ngân sách năm 2022.  
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Trên đây là báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp điều hành dự toán thu chi 6 tháng cuối 

năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Lđ VP HĐND & UBND huyện; 

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                       TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                          TRƯỞNG BAN 
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