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I. THU NGÂN SÁCH
Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2022 

đạt: 431.263 triệu đồng (trđ), đạt 129,53% dự toán (trừ khoản thu chuyển nguồn 
từ năm 2021 sang năm 2022 đạt 88,67% dự toán, bằng 146,22% so với cùng kỳ 
năm trước). Ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là 138.355trđ.

Trong đó:
Thu nội địa: 295.232trđ, đạt 88,67% dự toán năm, bằng 68,46% so với cùng 

kỳ năm trước. (Chi tiết theo Biểu số 02/CKTHDT-NSNN);
- Các khoản thu đạt tỷ lệ cao so với tiến độ dự toán giao: 
+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 38.857trđ, đạt 182,43% dự 

toán năm, bằng 139,56% so với cùng kỳ năm trước;
+ Thuế thu nhập cá nhân: 13.200trđ, đạt 146,67% dự toán năm, bằng 

160,23% so với cùng kỳ năm trước;
+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 3.100trđ, đạt 193,75% dự toán năm, 

bằng 252,03% so với cùng kỳ năm trước; 
+ Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 2.900trđ, đạt 414,29% dự toán năm, 

bằng 143,85% so với cùng kỳ năm trước.
II.  CHI NGÂN SÁCH
Tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP) 9 tháng đầu năm 2022 đạt: 

596.305trđ, đạt 74,98% dự toán năm, bằng 103,04% so với cùng kỳ năm trước.
(Chi tiết theo Biểu số 03/CKTHDT-NSNN)

1. Chi đầu tư phát triển: 172.069trđ, đạt 78,82% so với dự toán năm, bằng 
134,43% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Chi thường xuyên: 343.536trđ, đạt 72,16% dự toán năm, bằng 99,66% so 
với cùng kỳ năm trước. Cụ thể như sau:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 197.350trđ, đạt 73,3% dự toán năm, 
bằng 101,15% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi y tế, dân số và gia đình: 80trđ, đạt 10,43% dự toán năm;
- Chi Văn hóa và Thông tin: 2.500trđ, đạt 84,35% dự toán năm, bằng 

128,21% so với cùng kỳ năm trước;
- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: 1.300trđ đạt 63,26% dự toán năm, 

bằng 77,38% so với cùng kỳ năm trước;
- Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 900trđ, đạt 68,13% dự toán năm, bằng 

147,54% so với cùng kỳ năm trước;
- Chi bảo vệ môi trường: 6.190trđ, đạt 65,20% dự toán năm, bằng 134,57% 

so với cùng kỳ năm trước;
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- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 2.178trđ, đạt 27,74% dự toán năm, bằng 
18% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể: 70.118trđ, đạt 65,84% dự toán 
năm, bằng 93,69% so với cùng kỳ năm trước;

- Chi đảm bảo xã hội: 48.300trđ, đạt 88,79% dự toán năm, bằng 135,67% 
so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 80.700trđ đạt 91,07% dự toán năm và 
bằng 76,13% so với cùng kỳ năm trước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm 2022, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã chủ 

động tham mưu trong công tác điều hành ngân sách nhằm phục vụ kịp thời các 
hoạt động của các ngành, các đơn vị dự toán trong toàn huyện. Kịp thời phân bổ 
các nguồn kinh phí trong dự toán được UBND huyện giao đầu năm 2022, kịp 
thời tham mưu phân bổ kinh phí chi chế độ, chính sách, kinh phí cho công tác 
phòng, chống Covid-19 và hỗ trợ tiền ăn cho F1, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do 
đại dịch Covid-19, kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; kinh phí làm 
thuỷ lợi Đông Xuân; Hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; 
giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 
thanh toán kinh phí vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Kinh phí cưỡng 
chế thu hồi đất để xây dựng khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà; hỗ trợ tiền 
thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định tại 
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; phân bổ vốn đầu tư công cho các công trình, 
dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và một số nhiệm vụ khác.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 
tháng đầu năm 2022 của huyện Thanh Hà, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:                                                                       
- UBND huyện: Để báo cáo;
- Cổng thông tin điện tử huyện: Để công khai;
- Lưu: TC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hải Đông


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-19T17:55:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Hải Đông<nguyenhaidong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-20T07:58:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phòng Tài chính - Kế hoạch<phongtckh.thanhha@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




