
THUYẾT MINH 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Quý II năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-TCKH ngày     /7/2022 của phòng Tài chính-Kế hoạch) 
  

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng 

nhân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 5 về Quyết định dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước và phân bổ ngân sách thành phố Tam Điệp năm 2022, Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của Hội đồng nhân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 7 

về bổ sung dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2022; phòng Tài chính-Kế 

hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý II 

năm 2022 như sau: 

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 52.211 triệu đồng, đạt 17% dự 

toán, bằng 71% so với cùng kỳ năm trước.  

 Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp Quý II là 31.419 triệu 

đồng, đạt 17% dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2021.  

(Chi tiết theo biểu số 01 và 02 kèm theo) 

 2. Chi ngân sách nhà nước: 

Thực hiện chi Quý II năm 2022 là 140.304 triệu đồng, đạt 22% dự toán, 

tăng 124% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 31.493 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 94.223 triệu đồng. 

 - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 14.588 triệu đồng, 

đạt 24% dự toán. 

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo) 

Công tác chi ngân sách nhà nước đã thực hiện theo dự toán được phê duyệt, 

quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật; 

Điều hành sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để các nhiệm vụ quan trọng về 

quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết cấp bách phát sinh ngoài dự toán đảm 

bảo đúng quy định. 

Đảm bảo chi trả kịp thời một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ nguồn bổ sung 

mục tiêu ngân sách tỉnh bao gồm: kinh phí tinh giản biên chế, hỗ trợ cán bộ nữ học 

trung cấp chính trị, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19./. 
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