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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước
Quý I năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Khương
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh
Lào Cai, Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai giai đoạn 20222025. UBND huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022.
Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách trong Quý I, cụ thể như sau:
1. Kết quả thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 15.016 triệu đồng bằng 20% Kế
hoạch tỉnh giao, trong đó:
- Thu từ thuế, phí và thu khác: 6.850 triệu đồng, bằng 18% so với dự toán tỉnh
và huyện giao;
- Thu tiền sử dụng đất: 8.166 triệu đồng, bằng 23% so với dự toán tỉnh và
huyện giao;
* Tổng thu ngân sách địa phương: 98.431 triệu đồng, bằng 17% so với dự
toán tỉnh và huyện giao, trong đó:
- Thu theo tỉ lệ điều tiết là: 6.265 triệu đồng bằng 21% kế hoạch tỉnh giao và
huyện giao.
- Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: 8.166 triệu đồng, bằng 23% so với
dự toán tỉnh và huyện giao;
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 84.000 triệu đồng bằng 16% so với kế hoạch
tỉnh giao.
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* Chi ngân sách địa phương: 126.460 triệu đồng, bằng 22% so với dự toán
giao, trong đó:
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 7.590 triệu đồng, bằng 22% kế hoạch giao.
- Chi thường xuyên: 118.870 triệu đồng, bằng 23% so với dự toán giao
(Có các biểu mẫu công khai đính kèm)
Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà
nước quý I năm 2022 trên địa bàn huyện Mường Khương./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở Tài chính Lào Cai;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- Viện kiểm soát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Cơ quan đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Cổng TTĐT;
- Lưu VT.
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