
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẠI LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan         #DiaDiemNgayBanHanh

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

 địa phương quý II 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 II 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 
II năm 2022 trên địa bàn là 567.308 triệu đồng, đạt 73% dự toán HĐND huyện 
giao, cụ thể:

Thu nội địa: Ước thu nội địa quý II năm 2022 là 139.767 triệu đồng, đạt 
69% so với dự toán.

Thu bổ sung cân đối: Ước thực hiện quý II năm 2022 là 288.726 triệu đồng 
đạt 50% 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 II: 445.397 triệu 
đồng, cụ thể:

1. Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện quý II năm 2022 là 76.535 triệu 
đồng, đạt 86% so với  dự toán được giao.

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện quý II năm 2022 là 362.166 triệu 
đồng, đạt 53%.

3. Chi tạm ứng ngân sách: Ước thực hiện quý II năm 2022 là 5.375 triệu 
đồng.

4. Chi nộp trả cấp trên: Ước thực hiện quý II năm 2022 là 1.321 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./.
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- TTHU, HĐND, UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, Ban, ngành thuộc huyện;
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