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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN TÚ 
 

Số:        /BC- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tân Tú, ngày 24 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022  

 

Căn cứ Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện 

Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân xã Tân Tú khoá II - kỳ họp thứ ba về phân bổ ngân sách xã năm 2022; 

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

 

1. Thu ngân sách: 

Thu NSNN trên địa bàn tính đến ngày 23/5/2022 là: 67.258.913 đồng/225.000.000 

đồng đạt 29,9% kế hoạch. Nhìn chung thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt thấp so 

với Kế hoạch giao. Các khoản thu chưa đồng đều và không ổn định một số khoản 

thu chưa có phát sinh. Cụ thể các khoản thu như sau: 

(Kế quả chi tiết thu có biểu 01 kèm theo) 

* Nguyên nhân: 

Các nguồn thu phát sinh trên địa bàn chủ yếu thu từ các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ, thu từ hoạt động chuyển nhượng, thu phí lệ phí chủ yếu thu từ môn 

bài, trước bạ, phí bảo vệ môi trường, phí chứng thực. 

Thu khác ngân sách xã chủ yếu thu từ phạt vi phạm hành chính, an ninh quốc 

phòng, thanh lý tài sản hoa màu. 

Năm 2022 tình hình bệnh đã giảm, kinh tế tập thể, cá nhân trên địa bàn đang 

phục hồi tuy nhiên các dịch vụ kinh doanh chưa nhiều, còn phát triển nhỏ lẻ. Các 

khoản thu thường không ổn định dẫn đến các nguồn thu đạt thấp do vậy ảnh hưởng 

trực tiếp đến nguồn thu.  

Các khoản thu đạt thấp và chưa đạt sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành 

liên quan để rà soát và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác thu trong những 

tháng cuối năm. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN giao.  
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2. Tình hình thực hiện các hoạt động tài chính khác tại địa phương  

6 tháng đầu năm một số quỹ của các tổ chức hội đặc thù đã triển khai thu và 

nộp vào Ngân sách để quản lý theo đúng quy định.  Đề nghị các ban ngành, các tổ 

chức hội có liên quan đến các quỹ tiếp tục tham mưu, phối hợp với ủy ban, đôn 

đốc thu và nộp đầy đủ vào ngân sách để quản lý và sử dụng quỹ đúng quy định. 

Tham mưu kịp thời khi có thay đổi và ban hành quy chế quản lý quỹ đúng theo 

hướng dẫn của Nhà nước.  

(Kết quả chi tiết thu, chi các quỹ khác theo biểu số 02 kèm theo) 

3. Tình hình thực hiện nguồn kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng 

Chi hoạt động đến ngày 23/5/2022 là: 9.656.500/28.000.000 đồng đạt 

34,5%. Các khoản chi chủ yếu là chi phụ cấp kiêm nhiệm và văn phòng phẩm hoạt 

động.  

4. Chi ngân sách: 

Chi NS xã đến ngày 23/5/2022 là: 1.862.882.907/5.811.068.838 đồng đạt 

32,1 KH chi tiết các khoản chi như sau: 

( Kế quả chi tiết chi có biểu 03 kèm theo) 

Trong 6 tháng đầu năm bổ sung kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức có nguyện 

vọng nghỉ hưu trước tuổi theo NQ 05/ NQ- HĐND tỉnh là: 56.630.838 đồng. 

Chi ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện theo dự toán được giao chủ yếu là 

lương, các khoản phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương. Công tác phối hợp 

với cơ quan bảo hiểm như báo tăng, giảm, điều chỉnh, chốt sổ bảo hiểm luôn được 

chú trọng. Công tác phối hợp chi và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi được 

thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó các ban ngành đã chủ động nghiên cứu và 

trao đổi những nội dung chi, khó khăn, vướng qua đó tháo gỡ kịp thời và chủ động 

trong thực hiện. Công tác tham mưu, công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành ngân 

sách được quan tâm và chỉ đạo kịp thời.  

5. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách: 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Dự phòng ngân sách năm 2022 được giao là 115.089.000 đồng 

Hiện nay chưa phân bổ sử dụng do chưa có phát sinh. 

   

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM   

 

1. Giải pháp thực hiện thu ngân sách cuối năm 2022: 

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm còn phải thực hiện 

157.741.087 đồng tương ứng 70,1% .  
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Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách những tháng cuối năm đề nghị các 

ban ngành liên quan cần quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp để 

tận thu các khoản thu phát sinh trên địa bàn toàn xã.  

Tăng cường công tác tuần tra an ninh trật tự, công tác chuyển đổi mục đích, 

chuyển quyền sử dụng đất, công tác thu phí lệ phí từ chứng thực bản chính, thu phí 

bảo vệ môi trường, thu từ thanh lý tài sản hoa màu v…v Phấn đấu thu ngân sách 

đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu đối với các ban, ngành được giao nhiệm 

vụ thu.  Tuyên truyền đến các thôn, các cá nhân, tổ chức có phát sinh các khoản 

thu thực hiện đầy đủ và đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Thu đúng và thu đủ các 

khoản thu, phối hợp chặt trẽ với cơ quan thuế, các ban ngành phấn đấu thu ngân 

sách đạt và vượt chi tiêu kế hoạch giao. 

2. Giải pháp thực hiện chi ngân sách những tháng cuối năm 2022 

Trên cơ sở kế hoạch giao đầu năm, số bổ sung trong năm, để hoàn thành các 

nhiệm vụ chi trong những tháng cuối năm 2022. Đề nghị các ban ngành đoàn thể 

liên quan cùng quan tâm, phối hợp tham mưu trong các nguồn thu, huy động có 

hiệu quả các nguồn lực tài chính trên địa bàn. 

 Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên 

của đơn vị. Đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị giữ vững an ninh quốc 

phòng tại địa phương. 

Tăng cường quản lý chi ngân sách, xác định nhiệm vụ chi thiết thực, hiệu 

quả đồng thời gắn với quy chế chi tiêu nội bộ, nghiêm túc và tăng cường công tác 

thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tham 

mưu, thường xuyên báo cáo và đề xuất kịp thời các biện pháp quản lý chi ngân 

sách trên cơ sở các văn bản và luật ngân sách, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được 

giao trong năm 2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi NS 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của 

UBND xã Tân Tú báo cáo trước kỳ họp.  

Nơi nhận:                                        
* Gửi bản điện từ:                                                                
- ĐU- HĐND xã;               
- Chủ tịch+ PCT UBND xã;  
- Các ban ngành đoàn thể xã; 
- Các ban HĐND xã; 
* Gửi bản giấy 
- Các vị đại biểu HĐND xã                                                                      
- Lưu VP+ KT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Triệu Quốc Toản 
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