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BÁO CÁO THUYẾT MINH  

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ  

QUÝ I NĂM 2022 

  
 

I. Thu ngân sách: (Biểu số 94/CK-NSNN) 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) lũy kế đến ngày 

31/3/2022 là 107.674 triệu đồng, đạt 41,80% dự toán, so cùng kỳ tăng 93,15 %, cụ thể 

như sau: 

- Có 06 chỉ tiêu thu đạt cao so với mức bình quân chung (25%) 

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 39.880 triệu đồng, đạt 42,88% dự 

toán. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 11.845 triệu đồng, đạt 34,33% dự toán 

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: 19.322 triệu đồng, đạt 44,42 % dự toán. 

+ Thu phí, lệ phí: 3.110 triệu đồng, đạt 51,83 % dự toán. 

+ Các khoản thu về nhà đất: 27.216 triệu đồng, đạt 39,33 % dự toán.  

+ Thu khác ngân sách: 5.543 triệu đồng, đạt 68,94% dự toán. 

- Có 01 chỉ tiêu thu không đạt mức bình quân chung (25%) 

+ Thu tại xã, phường: 664 triệu đồng, đạt 19,76 % dự toán. 

II. Chi ngân sách: (Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN) 

- Ngân sách địa phương cân đối điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao, 

đảm bảo nguồn hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

chế độ thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi thiết yếu khác. Tổng 

chi ngân sách địa phương  quý I/2022 là 180.167 triệu đồng, đạt 36,77 % dự toán, so 

cùng kỳ tăng 79,69 % bao gồm: 

1. Chi đầu tư phát triển: 82.805 triệu đồng đạt 101,71 % so dự toán. 

 2. Chi thường xuyên: 97.362 triệu đồng, đạt 24,41 % so dự toán,bao gồm:  

- Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 47.513 triệu đồng, đạt 21,46 % so 

dự toán. 

- Chi đảm bảo xã hội: 24.855 triệu đồng, đạt 74,18 % so dự toán. 

- Chi quốc phòng-an ninh: 4.610 triệu đồng, đạt 20,82 % so dự toán. 

- Chi SN VHTT và truyền thanh: 238 triệu đồng, đạt 5,56 % so dự toán. 

- Chi sự nghiệp thể thao: 70 triệu đồng, đạt 7,22 % so dự toán. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 2.941 triệu đồng, đạt 15,48 % so dự toán. 
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- Chi sự nghiệp kinh tế: 2.206 triệu đồng, đạt 7,22 % so dự toán. 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 13.333 triệu 

đồng, đạt 21,70 % so dự toán. 

- Chi khác: 99 triệu đồng, đạt 5,01 % so dự toán. 

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành./. 

  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; PHÓ CHỦ TỊCH  
- Sở Tài chính Tây Ninh; 

- Văn phòng Thị ủy; 

- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 

- Viện kiểm sát nhân dân thị xã; 

- Tòa án nhân dân thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu VT. 
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