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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Lãng, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi Ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022

 và nhiệm vụ thu - chi Ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022
( Trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026)

PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi Ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022
Năm 2022 là năm thứ nhất của thời kỳ ổn định Ngân sách giai đoạn 2022 - 

2025, cũng là năm nguồn thu Ngân sách nhà nước cũng như thu Ngân sách xã còn 

gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết không thuận lợi, giá cả của một số mặt 

hàng thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân thường xuyên biến động, dịch bệnh 

Covid - 19 diễn biến phức tạp. Do chính sách của chính phủ về tiết giảm các khoản 

đầu tư công đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản đã tác động không nhỏ tới nhiệm vụ 

thu ngân sách. Mặt khác các khoản thu Ngân sách nhà nước giao cho xã như thu Quỹ 

đất công điền do manh mún nhỏ lẻ, xen canh; quỹ đất công ích hợp đồng nhiều năm 

thu tiền một lần do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến thu Ngân sách nhà nước trên địa 

bàn xã. Tuy nhiên được sự quan tâm của UBND huyện Tứ Kỳ, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện cùng với sự lãnh đạo linh hoạt của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ 

xã nên nhiệm vụ thu - chi Ngân sách xã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà nước 

cấp trên giao, thể hiện cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện thu Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022:

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn ước thực hiện: 
8.081.642.000 đồng, đạt 108,43% so với dự toán, cụ thể như sau:

Thu phí và lệ phí 7.509.000 đồng
Thu khác 15.750.000 đồng
Thu thuế môn bài 3.900.000 đồng
Thu lệ phí trước bạ nhà đất  12.815.000 đồng



2

Thu thuế giá trị gia tăng 6.736.000 đồng
Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 8.021.350.000 đồng
      Trong đó: - Thu bổ sung cân đối: 2.600.000.000 đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu 5.421.350.000 đồng
Thu chuyển nguồn từ năm 2021 sang 13.582.000 đồng

Nhiệm vụ thu Ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, một số khoản thu thường xuyên 

đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch của cấp trên giao

Kết quả trên thể hiện sự quan tâm của UBND huyện, Phòng Tài chính -Kế 
hoạch huyện Tứ Kỳ và sự tập trung lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ 
xã đã tập trung nỗ lực, bám sát Nghị quyết của cấp trên và sự phối hợp đồng bộ của 
các ban ngành đã tham mưu cho UBND xã các giải pháp để triển khai thực hiện kịp 
thời các chủ trương, chính sách của nhà nước, tổ chức điều hành thu ngân sách đạt kết 
quả cao.

2. Tình hình thực hiện chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 7.683.814.000 
đồng, đạt 103,1% so với dự toán đầu năm, cụ thể như sau:

a. Chi đầu tư phát triển: 5.111.290.000 đồng
Trong đó: -  chi trả nợ XDCB 5.111.290.000 đồng
b. Chi thường xuyên: 2.572.524.000 đồng
- Chi An ninh - Quốc phòng: 213.286.000 đồng
- Chi VH-XH-TDTT- Truyền thanh 51.020.000 đồng
- Chi sự nghiệp kinh tế 11.237.000 đồng
- Chi sự nghiệp xã hội 208.657.000 đồng
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 2.088.324.000 đồng

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau khi được UBND huyện phê chuẩn chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 
cho xã Bình Lãng, UBND xã đã phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho công tác 
quản lý nhà nước, Đảng và các đoàn thể, tổ chức xã hội trình HĐND xã phê chuẩn. 
Dự toán giao cho các đơn vị đảm bảo định mức, công khai dân chủ ngay từ đầu năm 
tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động chi theo nguồn kinh phí được phân bổ.
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Nhìn chung  6 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu thu Ngân sách cơ bản đã cơ bản 
hoàn thành theo kế hoạch nhà nước giao. Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 20% 
chi ngân sách  năm 2022 để thực hiện cải cách tiền lương. 

* Về ưu điểm:

UBND xã đã tổ chức xây dựng quy chế thu chi tài chính thông qua các tổ chức 
Đảng, đoàn thể, cán bộ, công chức xã tham gia đóng góp công khai tài chính, việc sử 
dụng kinh phí chi tiêu hợp lý, đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành.

Mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, giá cả thường xuyên biến động và tăng 
cao, kinh phí phải tiết kiệm nhiều. Các đơn vị được thụ hưởng ngân sách xã đảm bảo 
chi đúng, chi đủ và kịp thời có hiệu quả.

Chấp hành và thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hạn 
chế các khoản chi hội nghị và các khoản chi chưa thực sự cần thiết khác.

* Về  hạn chế:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu - chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 
vẫn còn khoản thu thấp so với Nghị quyết HĐND xã phê chuẩn.

Việc chi đầu tư xây dựng cơ bản thấp do nguồn kinh phí còn gặp nhiều khó 
khăn, nên không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng như công trình Nhà 
hiệu bộ và phòng học bộ môn 2 tầng trường THCS Bình Lãng, công trình Trường 
Tiểu học Bình Lãng; Hạng mục: Cổng, tường rào, nhà để xe học sinh, nhà để xe giáo 
viên...... Việc nợ đầu tư xây dựng của địa phương còn kéo dài.

PHẦN THỨ HAI
Nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022

1. Về thu Ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước: 5.204.118.000 đồng
- Thu chuyển nguồn từ 6 tháng đầu năm sang   397.828.000 đồng
- Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS khác  60.000.000 đồng
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2.000.000 đồng
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất 27.185.000 đồng
- Thu thuế thu nhập cá nhân 24.000.000 đồng
- Thu phí, lệ phí 18.491.000 đồng
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- Thu thuế giá trị gia tăng 41.264.000 đồng
- Thu lệ phí môn bài 3.100.000 đồng
- Thu tiền sử dụng đất 3.000.000.000 đồng
- Thu khác 49.250.000 đồng
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên 1.581.000.000 đồng

2. Về chi Ngân sách:

Tổng chi ngân sách nhà nước: 5.204.118.000 đồng
2.1. Chi đầu tư phát triển: 3.000.000.000 đồng
Trong đó: Chi đầu tư XDCB 3.000.000.000 đồng
2.2. Chi thường xuyên: 2.204.118.000 đồng
- Chi An ninh - quốc phòng: 112.440.000 đồng
- Chi Sự nghiệp truyền thanh, văn hoá, TDTT: 56.224.000 đồng
- Chi Sự nghiệp kinh tế: 43.269.000 đồng
- Chi sự nghiệp xã hội: 276.899.000 đồng
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể      1.715.286.000 đồng

PHẦN THỨ BA
 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt công tác Thu - Chi Ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022 Đảng 
uỷ, HĐND, UBND xã và các ban ngành đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo và thực hiện 
tốt các giải pháp sau:

* Về thu Ngân sách:
- Thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế huyện Tứ Kỳ tuyên truyền, vận 

động các đối tượng nộp thuế (về chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế) đặc biệt là các 
khoản thuế xã được điều tiết hưởng 100% thu Ngân sách xã.

- Chủ động thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của 
Pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, giám sát chặt 
chẽ của các cơ quan chức năng. Chỉ đạo, đôn đốc thu và thu dứt điểm đối với tập thể, 
cá nhân đấu thầu đất công điền, đất công ích do xã quản lý còn nợ đọng quá hạn và 
đến hạn nộp tiền cho Ngân sách xã.

* Về chi Ngân sách:
 - Các tổ chức, các đơn vị, ngành đoàn thể được sử dụng ngân sách theo kế 

hoạch chi thường xuyên năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND xã phải đảm bảo việc 
chi tiêu phù hợp theo từng tháng, từng quý, tiết kiệm, có hiệu quả và thực hiện tiết 
kiệm 20% chi thường xuyên năm 2022.

- Thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
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- Việc đầu tư xây dựng cơ bản cần phải bố trí nguồn vốn phù hợp, tránh dàn 
trải. Tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu để cân đối ưu tiên chi trả nợ xây dựng và tập 
trung đầu tư XDCB đối với những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết nhất. 
Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo việc sử dụng nguồn vốn, tài sản của nhà nước, 
gắn công tác quản lý tài chính với việc sử dụng ngân sách đảm bảo nguyên tắc, chế độ 
quy định.

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 6 
tháng đầu năm 2022, kế hoạch thu - chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2022 và các 
giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài chính năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã 
trình HĐND xã xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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