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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 

  

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước (NSNN), Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách quý I năm 2022 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I 

năm 2022 

- Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2022: chi tiết theo biểu 59/CK-

NSNN đính kèm. 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2022: chi tiết theo biểu 

60/CK-NSNN đính kèm. 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2022: chi tiết theo biểu 

61/CK-NSNN đính kèm. 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương quý I năm 2022 

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương mới 

theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài 

chính, ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh 

đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, 

thành phố tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu năm 

2022, quản lý chặt chẽ nguồn thu; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo nhằm tăng hiệu 

suất thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu; triển khai quyết liệt 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng 

phục vụ Tết, xăng dầu và vật tư y tế; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt. 

Chi ngân sách nhà nước được điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo chặt 

chẽ, triệt để, tiết kiệm; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách để tăng tỷ trọng chi đầu tư 

phát triển, dành nguồn chi trả nợ và kiểm soát nợ công; chủ động đảm bảo nguồn 

kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chế độ, chính 
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sách do tỉnh ban hành; đẩy mạnh các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công ngay từ 

đầu năm. 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I năm 2022 là 

1.988.535 triệu đồng, đạt 25,7% so với dự toán Trung ương giao, đạt 25,3% so 

với dự toán tỉnh giao, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

- Thu nội địa: 589.896 triệu đồng, đạt 25,1% so với dự toán tỉnh giao, 

bằng 77,1% so với cùng kỳ. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.398.639 triệu đồng, đạt 25,4% so 

với dự toán giao, bằng 84,6% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý I năm 2022 là 1.814.750 

triệu đồng, đạt 16,5% dự toán giao, bằng 87,2% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 1.701.025 triệu đồng, đạt 17,6% dự 

toán, bằng 91% so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 189.393 triệu đồng, đạt 14,9% so với dự toán và 

bằng 60,6% so với cùng kỳ. 

+ Chi thường xuyên là 1.483.282 triệu đồng, đạt 18,3% dự toán, bằng 

95,7% so với cùng kỳ. 

- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác là 113.725 triệu đồng, đạt 8,6% dự toán, bằng 53,7% so với cùng kỳ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo công khai theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, Trung tâm TH-CB, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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