
ÚY BAN NHÂN DÂN CONG HOÀ X HOI CHn NGHÍA VI�T NAM 

Doe lp-Ty do Hanh phúc THI TRÄN THANH HÀ 

Só:91/BC- UBND Thj Trân Thanh Hà, Ngày 30 tháng 12 n�m 2022 

BÁO CÁO 
Kêt qua thyc hiÇn nhiÇm vy thu,chi ngân sách n�m 2022, 

Dy toán thu, ehi ngân sách 2023 

(Trinh ky hÍp thr 5 HÐND Thi/ tr¥n khóa XXII) 

PHAN THÚ NHÁT 
Kêt quà thye hiÇn thu,chi NSNN n�m 2022 

1.Thu ngân sách (Bieu 01/TNS) 
Tong thu ngân sách thË trân: 24.946.811.281 �ông d¡t 209 % so vÛi du toán n�m. 

Trong dó: 
- Thu phi, lÇ phí: 10.086.000 dông, d¡t 40,3 % so vÛi då toán 
Thu tir dât cong ích và dåt công: 23.237.900 dông �¡t 25,8 % so vÛi DT 

- Thu khác : 82.215.803 �ông ,d¡t 164% so vÛi då toán 

+Trong dó thu ph¡t: 1.005.000 �ông 

+Thu khác: 46.258.000 d�òng 
Thu chuyén nguôn : 681.926.549 dông 

Thu thuê sd �át phi nông nghiÇp: 710.730.894 dòng.dat 142 % so vÛi dy toán 
Thu thuÃ môn bài :33.600.000 �ông, �¡t 90,6% so vÛi då toán 
Lê phí truóc b¡ nhà �ât: 322.154.537 �ông, dat 109 % so vÛi då toán 

- Thuê thu nhp cá nhân: 70.180.177 �ông, �¡t 122% so vói du toán 
- Thue GTGT: 99.991.565 dông, �¡t 87 % so vÛi då toán 

- Thu tien SD �ât: 1.314.520.000 �ông, d¡t 19 % so vÛi då toán 
- Thu bô sung cân dôi: 3.484.426.000 dông ,d¡t 92% so vÛi då toán 
- Thu bô sung có muc tiêu të ngân sách câp trên: 18.143.808.200 �ông, t�ng so vói då 
toán. 

2. Chi ngân sách (biÃu 02 /CNS): 
Tông chi ngân sách: N�m 2022:15.066.203.565 dông,dat 126 % so vÛi då toán 

nåm 



Trong dó: 
Chi dâu tu phát triên:11.311.434.798 dÓng, dat 162 %so vÛi di toan. 

Chi throng xuyên: 3.754.768.767 dông dat 76 % so vÛi då toáan. 
Bao gôm: 

* Chi hoat dÙng quóc phòng: 324.495.000 dông dat 119,3 %so vÛi dy toán. 
+Chi hoat dÙng an ninh trât tu: 131.804.750 dÓng dat 61% so vÛi dår toán. 
+Chi hoat dÙng su nghiÇp v�n hóa: 23.010.800 dông, d¡t 60 % so vÛi dy toán. 
+Chi ho¡t dÙng su nghiÇp truyèn thanh: 31.803.800 dông, d¡t 78 % so vÛi dår toán. 
+Chi hoat dÙng su nghiÇp thè dåc th¿thao: 41.391.812 �ông, d¡t 80,4 % so vÛi dy 
toán. 

+Chi hoat dÙng su nghiÇp kinh tê: 52.212.800 dông, d¡t 61 % so vÛi d toán. 
Trong dó: 

Chi hoat dÙng SN giao thông: 3.800.000 dông. 
Chi hoat dông su nghiÇp nông nghiÇp,thüy loi :48.412.800 dông. 

+ Chi hoat dÙng su nghiÇp x� hÙi: 437.539.957 dông,dat 121% so vói du toán. 
+Chi hoat su nghiÇp môi truong: 0 dông,. 
+ Chi ho¡t dông quán lý nhà nuróc �áng,doàn thê: 2.712.509.848dông, dat 73%so vÛi 
du toán n�m: 

Trong dó 

Chi ho¡t dÙng quan lý nhà nuóe và H�ND: 1.465.667.648 dông d¡t 73,4% so vÛi 

du toán. 

Chi ho¡t dÙng �ang: 555.898.694 dông,dat 71 % so vói då toán. 

Chi hoat dÙng m·t trn tô quÑc: 260.900.390 dông, d¡t 76 % so vói du toán. 
Chi hoat dÙng doàn thanh niên: 96.026.700 dông, d¡t 59 % so vÛi då toán. 

Chi hoat dÙng hÙi phu nï: 97.864.920 dông,dat 72 % so vÛi du toán. 

Chi hoat dÙng hÙi curu chiên binh: 78.706.276 dông, d¡at 66 % so vÛi du toán. 

Chi hoat dÙng hÙi nông dân: 104.151.270 dông, d¡t 78,4 % so vÛi dy toán. 

Chi ho tro khác :53.293.950 dông d¡t 97,3% so vÛi du toán. 
- Da phân bo :37.000.000 dông të dy phòng ngân sách cho SN Xã hÙi. 

3. Dy kien chi chuyên nguôn: 625.000.000 dông 
4. Tinh hinh ng NDCB. 

Thue hien các eông v�n chi dao vé së lý ng dong xây dung ca bán trên dia bàn 

UBND Thi trân dã chi dao chuyên môn tâp trung rà soát ng xây dång. Throng Xuyen 



din doe cae don vj thi cong dám tbáo tién do hi công vå chát lrng cíie cong trinh xay 

dung,ehdp hdnh ding quy djnh vd quyét torn và thdm djinh dinh quyêt ton von diu lur. 

Voc tinh dén thdi didm 30/1 /2022 ny náy dhung cr biun là: 15 tý 608 triéu dóng. 

(Chi tiet theo biéu :03-NDCB) 

PHAN THÚ' HAI 
Dy toán thu, chi ngân sích thj trân näm 2023 

Giäi pháp chü yêu thye hiÇn dr toán thu ,chi ngân sách n�m 2023 

Can cë quyêt dinh sÑ: 4010/QD -UBND ngày 22 thúng 12 n�m 2022 cça UBND 

huyen Thah Hà vê viÇe giao chi tiêu ké hogch plhát trién kinh te- x� hÙi và du toán 

ngan sách nhà nróe n�m 2023. 

Can cr vdo kêt quå thao luân dr toán tai cuÙc hop UBND thË trân và nhu câu thre 

te tgi dja phrong.UBND thj trân dir kiÃn phân bÑ các chi tiêu thu,chi ngân sách thË trân 

eu thê nhu sau: 

I.Dy toán thu ngân sách n�m 2023( biêu 04/ TNS) 
Tong thu ngân sách: 6.774.894.000 dông. 
1.Các khoin thu cân dôoi chi thudng xuyên: 

Cúc kho£n thu huong 100%: 

Thu tir quý dât công ich và dât công :90.000.000dông 

+Thu phí và lÇ phí: 12.000.000dông 
+Thu khác: 42.000.000 dông 

- Các khoùn thu phân chia theo tý lÇ: 853.000.000dông 

+Thué GTGT:125.000.000dông 
+Thuê sir dung dât phi nông nghiÇp: 384.000.000dông 
+Thué môn bäi thu tër hÙ cá nhân.hÙ kinh doanh: 29.000.000 dòng 
+Thuê thu nhp eá nhân: 65.000.000 dông 

e phi trróe ba,nhà dât: 250.000.000 dông 
2.Thu tien sr dyng d¥t �Ã XD co sö h¡ tàng:1.500.000.000dông 

Trong dó: Thu tr tiên dât:1.500.000.000 dong 
3.Thu bô xung tr eân dôi ngân sách tir câp trên: 4.277.894.000 dông 

II.Dr toán chi ngân sách n�m 2023: 

1.Vê nguyên tie phân bÑ ngân sách thË trân. 
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Phan bô ngân sách ThË trân dura trên co sß då toán huyÇn giao,dám bao cong kha 

minh bach, thrc hiÇn nghiêm túc lut thuc hành ti¿t kiÇm chÑng läng phí, lut phóng 

chong tham nhkng và các quy dijnh cça lut ngân sách nhà nuóc. 

Chi dàm båo tiên luong, phå câp, các kho£n dóng góp, t�ng luong dËnh ký cua can 

bo, công chúc câp x�. Dåm båo chi phå câp,BHXHvà BHYT.BHTN dôi vÛi cân bo 

hop dong. Dàm bào kinh phi cho bÙ máy quán lý hành chính, bô trí nhiÇm vu �·c thu 

cua mot sô l+nh vrc, các nÙi dung dã duçc chi dËnh, sau �ó bô trí kinh phí ho¡t �Ùng 

chuyên môn nghiÇp vå theo chéc n�ng nhiÇm vu quy dËnh và các công viÇc khác.sr 

dung kinh phí dugc giao phài �àm bào hiÇu quå, thuc hiÇn tôt nhiÇm vu vÛi múc chi 

phi tiêt kiÇm nh¥t. 
2.Dy kiên phân bÑ chi ngân sách thË trân n�m 2023 (Bieu sô : 05/CNS) 

Tông du toán chi ngân sách :6.774.894.000 dông 

Trong dó: 

-Chi dâu tu phát triên: 1.500.000.000 dông. 
- Chi hoat �Ùng thuong xuyên :5.149.894.000 �ông. 
+Chi hoat �Ùng quôc phòng: 300.603.000dông. 
+ Chi ho¡t dÙng an ninh trt ty: 318.270 .000 dông 
+Chi ho¡t �Ùng så nghiÇp vän hóa: 33.500.000 �ông. 
+Chi hoat �Ùng su nghiÇp truyên thanh: 41.350.000 dông. 

+Chi ho¡t dÙng sr nghiÇp thÃ dåc thÃ thao:19.500.000 dông. 
+Chi hoat �Ùng SN giao thông: 32.000.000 �ông. 
+Chi SN y tê :28.355.000 dông 

+Chi hoat �Ùng su nghiÇp nông ,lâm, thoy lgi :32.000.000 �ông 
+Chi hoat �Ùng su nghiÇp x� hÙi: 340.279.000 dông. 
+Chi hoat �Ùng chính sách nguÝi có công vÛi CM: 52.730.000 �ông. 

+Chi hoat su nghiÇp môi truong: 35.000.000 �ông. 
+Chi hoat �Ùng HÐND TT : 218.000.000 dông. 

+Chi hoat �Ùng UBND TT: 1.738.463.000 dông. 
+Chi hoat �Ùng công tác Dång: 1.003.000.000 �ông. 
+Chi hoat �Ùng m·t trn tô quôc: 342.000.000 dông. 
+Chi hoat �Ùng doàn thanh niên: 154.722.000 �ông. 
+Chi hoat dÙng hÙi phy nï: 140.122.000 dông. 
+Chi hoat dÙng hÙi cyru chién binh: 88.500.000 �ông. 
+Chi hoat dÙng hÙi nông dân: 153.500.000 dông. 



+Chi hoat �Ùng hÙi chï thp �ô: 15.000.000 dông. 
+Chi ho¡t dÙng nguòi cao tuôi :17.000.000 dông. 
+Chi ho¡t dÙng hÙi chât dÙc da cam: 14.000.000 dông. 
+ Chi hôtro ho¡t dÙng CLB hÙi ceuu quân nhân: 2.000.000 dông 
+Chi ho tro ho¡t �Ùng cuu TNXP: 2.000.000 dông. 

Dy phòng:125.000.000 dông. 
II. Các gi£i pháp dieu hành dy toán 2023 

1.Thu ngân sách thi/ trân 
- Chú dÙng phân �âu t�ng thu ít nhât të 5% tro lên so vói då toán huyÇn giao.UBND 

có trách nhiÇm tô chéc triên khai thåc hiÇn công tác thu ngân sách �äm bào thu 

dúng,thu dü,thu kjp thÝi theo quy dËnh. 
- �ây manh công tác tuyên truyên vè hÇ thông chính sách thuê nh�m chuyên täi 

thông tin cho các câp, các ngành và toàn thêt nhân dân hiêu và thåc hiÇn tôt nghïa vå 

vè thu. 
- Tích cuc rà soát,khai thác triÇt �ê các nguôn thu trên dËa bàn thË trân nh�m chông 

thâtt thu ngân sách. Täng cuòng tô chúc các biÇn pháp thu �ôi vÛi các khoàn ng dong, 

t�ng cuong qu£n lý các, loai phi trên dËa bàn. Quán lý khai thác các nguôn thu �âm bào 

càn chi theo ké ho¡ch drdc giao 
- Giai quyêt kËp thinhung vrong m�c các då án ha tâng ký thuât khu dân cu khu 1 

,dáy m¡nh viÇc sërlý dât do atyxen kep dÃ t¡o nguon dâu tur xây dung ca bån. 

2. Chi ngân sách Th/ trân 
Thue hiÇn ché �Ù ty chç ty chju trách nhiÇm båt dâu të n�m 2023 theo quy dinh 

tai nghi dinh 130/2005, thË trân thuc hiÇn giao ngân sách cho các ngành, các su 

nghiÇp vào nguôn kinh phí tå cho,ty chËu trách nhiÇm. Trên co so sô giao då toán 

huyên,UBND thË tr¥n d� xác dËnh nhiÇm vu cça các ban ngành �ê tính toán dËnh mée 

xây dung phù hop. Dê diêu hành ôn dËnh, dáp úng kËp thoi nguôn dâ giao cho các ban 

nghành. UBND thË trân dè xuât 1 sô giäi pháp sau: 

- Thuc hiÇn co ché �ièu hành ngân sách chú �Ùng linh ho¡t tiêt kiÇm, quán triÇt quan 

diêm tiet kiÇm, chóng läng phi, rà soát quàn lý cht chë các khoan chi, dám bào chi 

trong du toán, dugc các câp có thàm quyèn phê duyÇt và �úng theo quy dinh. 
-Dam båo tiêt kiÇm chi thuong xuyên �ê bô trí nguôn kinh phí thrc hiÇn cài cách 

tien luong n�m 2023. 
Trong quá trinh �ieu hành thu, chi ngân sách �òi hôi su �iêu hành ngân sách linl 

hoat và kip thoi dàm bào su ôn dËnh cân dôi ngân sách cà n�m. �ê tránh mât can doi 
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