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BAO CÁO 
Thãm tra cüa Ban Kinh tê - Xã hi HBND huyn 

ye tInh hInh thtrc hin thu, chi ngân sách nhà rnrcrc näm 2022; thy toán 
thu, chi nhân sách nba nu*c nám 2023và dr thão Nghj quyêt ye thy 
toán thu, chi ngân sách và phân bô ngân sách dja phung nãm 2023 

Thirc hin tinh thAn chi dao cüa Thung trirc HDND huyn v vic thâm tra 
các ni dung trInh kS'  hop thir 10, HDND huyn khóa XII; 

Qua nghiên ciru ni dung Báo cáo s 460 /BC-UBND ngày 15/12/2022 cüa 
UBND huyn ye tInh hInh thirc hin thu, chi ngân sách nhà ni.thc näm 2022 và dr 
toán thu, chi ngân sách nhà nuOc näm 2023 và xern xét Th trInh so 33 1/TTr-
UBND ngày 15/12/2022 cüa UBND huyn d nghj thông nhât dr toán thu, chi 
ngân sách và phân bô di,r toán ngân sách dja phi.rcing näm 2023. Ban Kinh tê - Xâ 
hi HDND huyn kInh báo cáo HDND huyn mt so ni dung sau: 

I. Thu'c hin thu, chi ngân sách nhã nucrc nám 2022 

1.Kêtquãdatthrçc 
Ban Kinh tê - Xã hi cüa HDND huyn co bàn thông nhât vâi dánh giá kêt 

qua thu, chi ngân sách näm 2022 màUBND huyn dà trInh bay trong Báo cáo so 
vâi kêt qua dt ducc tIch crc, ct the: 

- Vé thu ngân sách, tong Thu ngân sách trên dja bàn uâc thirc hin cá nàm 
2022 là 1.168.852 triu dông, dat144%  so vâi drtoán tinh giao, 141% so vri dir 
toán huyn giao. Trong do uOc thrc hin thu ngãn sách dja phuang 1.118.883 triu 
dng. ")' 

- Vê chi ngân sach,tông chi ngân sach dia phucng uac thuc hiên ca nãm 
1118 883 triêu dong, bang 14% dr toan tinh, 144% dix toan huyên va thâp hn 
8% so vài cüng kS'. 

NhIn chung, trong näm 2022 huyn dam báo drçic can dôi thu chi ngân sách, 
hoàn thành ké hoach dê ra. Tuy nhiên, mt so khoán thu trong näm không dat  dir 
toán, nhu: Thuê giá tr gia tang dat  82%; thuê tài nguyen dat  72%, thu tü các doanh 
nghip ngoài quôc doanh dat  73%, thu phi l phi ciing chi dat  57%. Trong khi do 
mt so khoànchi trong näm chi vuçit d toán qua. 1&n, nhu: Chi khác len den 
770%; chi quôc phàng 219%; chi sr nghip giáo dic và dào tao  121%; chi sr 
nghip phát thanh truyên hInh 135%. 

Qua phân tich kêt qua dat  dixcc, ben cnh nhUng khO khän, han  chê trong vic 
thçrc hin dir toán ngân sách näm 2022, Ban Kinh tê - Xä hi HDND huyn c bàn 
thông nhãt vó'i nii dung Báo cáo thirc hin thu, chi ngán sách nhà ntxâc näm 2022 
cüa UBND huyn. 
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IL Vê Dip' toãn thu, chi ngân sách näm 2023 

Ban Kinh t - Xã hôi HDND huyên Co bàn thng nhAt vi dkr  toán thu, chi 
ngãn sách näm 2023 do UBND huyn trinh, nhung Ban có kiên nhu sau: 

1. Vê dci' toán thu ngân sãch nhà nurc 
Ban Kinh tê - X hi HDND huyên ca bàn thông nhât vâi dr toán thu ngân 

sách trên các linh vrc thu ngân sách nhà nithc trên dia bàn cüa huyn; v9i tong thu 
ngân sách nhà nuâc thu trong näm là 965.477 triu dông, tang 3% so vth dr toán 
tinh giao nãm 2023, là darn báo tInh khá thi. 

Tuy nhiên, Ban Kinh tê - Xã hôi dé nghi UBND huyn lam rO them co s& 
xãy dçrng nguôn thu nãrn 2023 Co môt s chi tiêu ké hoach thu thâp han so vO uc 
thuc hin näm 2022, nhu: thuê tài nguyen 64%; l phi truâc b. 77%; thu tiên cho 
thuê dat 82%, phi mOi trung 39% 

2. ye thy toán chi ngân sách nhà nithc 
Dê darn báo diêu hành ngân sách tiêt kim, hiu qua, Ban Kinh tê - Xã hi 

HDND huyn dé nghj tang cumg cOng tác quán ly chi ngân sách, dam bão barn sat 
dy' toán, dung chInh sách, ché d, djnh rnirc, tInh chat nguOn kinh phI. Nâng cao 
nang krc thârn dnh dij toán, quyt toán, kiên quyt cat giãm nhUng nhim vii chi 
chua that su can thiêt. 

III. Vê dcr thão Ngh quyêt 

Ban Kirih tê - Xã hi HDND huyn thng nht vO'i ni dung cüa dy' thão 
Nghj quyêt ye dy' toán thu, chi ngân sách và phân bO ngân sách dja phuang nãm 

!\_ - 
(IL..) 

Trën dày là toàn bô Báo cáo thrn tra cüa Ban Kinh t - Xã hôi cüa HDND 
huyén. KInh trInh Hi dOng nhân dan huyn xem xét, thông qua./. 

1Vo'i nhlIn: 

- TT HDND huyn (báo cáo); 
- TI UBND huyn; 
- fi biêu HDND huyn; 
- Luu VT. 
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