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Uû ban nh©n d©n 

     X· Hång hng

Sè :       /BC- UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
®éc lËp - tù do - h¹nh phóc

                                    

                                 Hång Hng, ngµy 10 th¸ng 12  n¨m 2022

B¸o c¸o

T×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n thu chi ng©n s¸ch x· n¨m 2022

 vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch x· n¨m 2023

( b¸o c¸o tr×nh kú häp thø 5 H§ND x· kho¸ XX nhiÖm kú 2021-2026 )

N¨m 2022, n¨m ®Çu thêi kú æn ®Þnh ng©n s¸ch míi 2022-2025, lµ n¨m 
®îc coi lµ b¶n nÒ trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2020 -2025,trong bèi 
c¶nh t×nh h×nh dÞch bÖnh tuy ®· ®îc kiÓm so¸t song vÉn diÔn biÕn phøc t¹p, 
khã lêng, s¶n xuÊt kinh doanh míi ®ang dÇn ®i vµo ho¹t ®éng trë l¹i;

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 được thực hiện theo Quyết định 
số 4299/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc về giao chỉ 
tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế 
hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/12/2021  
của HĐND xã về việc phê chuẩn dự toán thu và phân bổ ngân sách xã năm 
2022 cũng như các quyết định của UBND huyện hỗ trợ xã trong đầu tư phát 
triển và đảm bảo xã hội. 

Tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khoá XX, Uỷ ban nhân dân 
xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022; xây 
dựng kế hoạch thu và phân bổ ngân sách năm 2023 như sau:

Phần thứ Nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

I. Thu, chi ngân sách xã
1. Thu ngân sách ( đơn vị tính : nghìn đồng )
Tổng thu ngân sách ước đạt 19.747.625 nghìn đồng, đạt 434,21% so với 

dự toán năm. Trong đó:

- Thu ngân sách xã hưởng 100% : 8.099.812 nghìn đồng, đạt 10.799,75 
% so với dự toán huyện giao, đạt 10.799,75% so với dự toán xã giao 

- Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) : 
1.328.255 nghìn đồng, đạt 493,78% so với dự toán huyện giao, đạt 493,78% 
so với dự toán xã giao
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- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2021: 670.358 nghìn đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.649.200 nghìn đồng, đạt 229,53% 

so với dự toán.
(chi tiết biểu số 01 kèm theo)

* Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2022:
Víi t tëng chØ ®¹o lêng thu mµ chi trong ®iÒu hµnh ng©n s¸ch; x¸c 

®Þnh thu ng©n s¸ch x· lµ nguån thu c©n ®èi phôc vô cho ho¹t ®éng cÊp x· v× 
vËy thu Ng©n s¸ch lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng cña 
§¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh , ®oµn thÓ vµ c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, ngay tõ 
nh÷ng ngµy ®Çu n¨m, cïng víi sù vµo cuéc víi tinh th©n tr¸ch nhiÖm cao cña 
c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, UBND x· ®· tÝch cùc phèi kÕt hîp víi c¸c c¬ quan thu, 
nh c¬ quan thuÕ, c¬ quan tµi chÝnh huyÖn thêng xuyªn ®«n ®èc hé kinh 
doanh trªn ®Þa bµn thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh ®ång thêi lu«n l¾ng nghe t©m 
t nguyÖn väng cña hä nh»m th¸o gì kÞp thêi  nh÷ng khã kh¨n víng m¾c 
trong ho¹t ®éng SXKD, ho¹t ®éng th¬ng m¹i dÞch vô t¹o sù ®ång thuËn cao 
trong t tëng vµ hµnh ®éng ®©y lµ nguyªn nh©n s©u xa t¹o nªn kÕt qu¶ thu 
hÕt søc tÝch cùc;

Bên cạnh đó, việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi ngân sách ngay từ đầu 
năm đã tạo sự chủ động cho UBND xã trong việc triển khai, thực hiện nhiệm 
vụ thu, chi ngân sách năm 2022. Ước thực hiện thu ngân sách năm 2022 có 
7/10 chỉ tiêu vượt dự toán, cụ thể là: thu hoa lợi công sản và quỹ đất công ích 
đạt 350% so với dự toán ( đã loại trừ tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ); 
thu khác ngân sách  đạt 143,5% so với dự toán; thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp đạt 200% so với dự toán, lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 137,83%  so với 
dự toán.

Năm 2022 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt tỷ lệ cao so với 
dự toán, Lý do chính là do nguồn thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại khu 
công nghiệp Gia Lộc phát sinh ngoài dự toán với giá trị là 7,966 tỷ  đồng, tiền 
sử dụng đất là 1,028 tỷ đồng, các khoản thu hỗ trợ cho đầu tư và đảm bảo xã 
hội là 5,445 tỷ đồng, một số khoản thu điều tiết từ các sắc thuế có sự chệnh 
lệch giảm song tổng khoản thu điều tiết vẫn đảm bảo cân đối ngân sách,

2. Chi ngân sách ( đơn vị tính : nghìn đồng )
Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện 19.259.126 nghìn đồng, đạt 423,47 

% so với dự toán. Trong đó:
- Chi thường xuyên theo dự toán: 5.165.836 đồng, đạt 113,59% so với 

dự toán huyện giao, đạt 113,59% so với dự toán xã giao 
- Chi đầu tư phát triển đạt giá trị tuyệt đối : 14.093.290 nghìn đồng ( chỉ 

tiêu này UBND huyện không giao kế hoạch đầu năm )
(chi tiết biểu số 02 kèm theo)
* Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách
Trong ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch, víi ph¬ng ch©m mäi ho¹t ®éng híng 

tíi con ngêi, coi con ngêi lµ trung t©m, chi ng©n s¸ch x· còng kh«ng lµ 
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ngo¹i lÖ, sau mét n¨m thùc hiÖn tæng chi íc thùc hiÖn lµ 19,259 tỷ ®ång ®¹t 
423,47 % kÕ ho¹ch trong ®ã chi thêng xuyªn ®¹t 113,59% ; ngoµi viÖc u 
tiªn c¸c kho¶n chi cho con ngêi, chi c«ng viÖc còng ®îc quan t©m ®Æc biÖt 
tuy nhiªn trong bèi c¶nh dÞch bÖnh diÔn biÕn phøc t¹p, ng©n s¸ch x· cßn khã 
kh¨n, UBND x· còng ®· chñ ®éng dµnh nguån kinh phÝ ®¸p øng nh÷ng nhiÖm 
vô cÊp b¸ch v× thÕ  trong ®iÒu hµnh ng©n s¸ch ®ßi hái cÇn sù linh ho¹t nhÊt 
®Þnh;

§Ó híng tíi sù æn ®Þnh trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, nguyªn 
t¾c mang tÝnh bÊt biÕn lµ tu©n thñ dù to¸n ®· ®îc phª duyÖt u tiªn thanh 
to¸n tríc hÕt c¸c kho¶n chi trong n¨m ng©n s¸ch, trong dù to¸n ®· ®îc phª 
duyÖt, c¸c kho¶n chi vît dù to¸n chØ ®îc xem xÐt nÕu cã nguån thanh to¸n, 
gi¶m thiÓu vµ tiÕn tíi lo¹i bá nh÷ng kho¶n chi ngoµi ng©n s¸ch trõ trêng hîp 
bÊt kh¶ kh¸ng, trêng hîp mang tÝnh cÊp b¸ch;

§iÒu hµnh chi ng©n s¸ch trong lÜnh vùc ®Çu t XDCB, mÆc dï n¨m 
2022 UBND huyÖn kh«ng giao chØ tiªu nµy, nhng víi ph¬ng ch©m nhÊt 
qu¸n trong ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch trong lÜnh vùc ®Çu t XDCB, UBND x· 
tríc hÕt u tiªn thanh to¸n nh÷ng c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng, 
bè trÝ nguån vèn hîp lý thanh to¸n nh÷ng c«ng tr×nh ®ang thi c«ng x©y dùng 
®¶m b¶o tiÕn ®é mang tÝnh hiÖu qu¶ cao vÒ KT-XH, bè trÝ nguån vèn cao nhÊt 
cã thÓ ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng míi;

Công tác quản lý chi ngân sách năm 2022 được các cấp, các ngành quan 
tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất 
cả các lĩnh vực Kinh tế - Chính trị - Văn Hóa - Xã hội - An ninh - Quốc 
phòng; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình 
hình chính trị, xã hội của địa phương.

phÇn thø hai
kÕ ho¹ch thu NSNN vµ dù kiÕn ph©n bæ ng©n s¸ch n¨m 2023

Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè        /Q§ - UBND ngµy th¸ng 12 n¨m 2022 cña 
UBND huyÖn vÒ viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH vµ dù to¸n 
NSNN vµ kÕ ho¹ch ®Çu t c«ng n¨m 2023;

C¨n cø nhiÖm vô ph¸t triÓn KT-XH 2023, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña c¸c 
c¬ quan §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - X· héi n¨m 
2023;

Trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña së Tµi chÝnh H¶i D¬ng vÒ viÖc 
x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2023; 

UBND x· x©y dùng kÕ ho¹ch thu NSNN vµ dù kiÕn ph©n bæ chi ng©n 
s¸ch x· n¨m 2023 nh sau : ( ®¬n vÞ tÝnh ngh×n ®ång)

A - Thu ng©n s¸ch x· n¨m 2023 : 9.318.000 ngh×n ®ång
1- C¸c kho¶n thu NSX hëng 100% : 65.000 ngh×n ®ång
2 - C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ :4.915.000 ngh×n ®ång
3 - C¸c kho¶n thu tõ NS cÊp trªn : 4.338.000 ngh×n ®ång

( Chi tiÕt theo phô lôc sè 03 )
B - Dù kiÕn ph©n bæ chi ng©n s¸ch x· n¨m 2023
Tæng chi ng©n s¸ch x· : 9.318.000 ngh×n ®ång, trong ®ã :
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1 - Chi thêng xuyªn : 4.818.000 ngh×n ®ång;
2 - Chi §Çu t ph¸t triÓn : 4.500.000 ngh×n ®ång; trong ®ã :
- Chi tr¶ nî c¸c c«ng tr×nh ®Çu t XD trêng THCS: 1.000.000 ngh×n 

®ång;
- Chi tr¶ nî c¸c c«ng tr×nh ®Çu t XD ®êng GTNT: 3.500.000 ngh×n 

®ång;
( Chi tiÕt theo phô lôc sè 04 )

C - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ng©n s¸ch n¨m 2023
1. Về thu ngân sách
- Căn cứ vào dự toán thu ngân sách năm 2023 của UBND huyện giao, 

UBND xã chủ động, tích cực phối hợp với Chi cục thuế khu vực để rà soát 
tổng hợp đầy đủ nguồn thu NSNN trên địa bàn nhằm khai thác có hiệu quả 
các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ từng khoản thu, từng sắc thuế để 
nộp vào ngân sách kịp thời, đúng quy định.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong công tác 
chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các 
nguồn thu trên địa bàn, tập trung thu hết các khoản nợ đọng; rà soát, quản lý 
tốt các nguồn thu thường xuyên tại xã, nhất là các khoản thu phí, lệ phí, khoản 
thu đấu thầu diện tích đất công ích để đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên 
ngân sách xã.

- Trên cơ sở qui hoạch chuyển mục đích sử dụng đất được duyệt, đẩy 
nhanh tiến độ các bước tiếp theo để xây dựng kế hoạch thu hồi đất, giải phóng 
mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 
năm 2023 theo kế hoạch giao của huyện, nhằm tăng nguồn lực chi cho đầu tư 
XDCB. Đặc biệt là đầu tư các dự án theo tiêu chí xã phấn đấu phát triển đô thị 
loại V .

2. Về chi ngân sách
- T¨ng cêng h¬n n÷a sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, qu¶n lÝ 

chÆt chÏ, s©u s¸t cña UBND X· còng nh c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi trong 
viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ng©n s¸ch n¨m 2023

- Thùc hiÖn nghiªm luËt ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c th«ng t híng dÉn cña 
bé tµi chÝnh, c¸c quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh vÒ viÖc ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, ph¸t 
huy d©n chñ trong viÖc lËp, chÊp hµnh dù to¸n ®· ®îc phª duyÖt, b¶o ®¶m 
mçi kho¶n chi ph¶i s¸t ®óng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, 
c¸c ®oµn thÓ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph¬ng vµ phï hîp 
víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Tổ chức quản lý có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích khoản thu tiền sử 
dụng đất để ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XDCB 
đã hoàn thành còn thiếu kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hướng các dự án theo tiêu chí đô thị 
loại V.
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        - Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí 
vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà 
thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo 
đúng tiến độ quy định. Thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để bàn 
giao công trình đi vào sử dụng, đồng thời tổng hợp quyết toán công trình, 
trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm 
chống thất thoát, lãng phí bảo đảm chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, 
ngăn ngừa, xử phạt các vi phạm để nâng cao hiệu quả đầu tư. Chấp hành chế 
độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng quy 
định.

- Thùc hiÖn tèt h¬n n÷a quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, triÓn khai vµ thùc hiÖn 
quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh theo th«ng t 343 cña BTC ngµy 30/12/2016 vÒ 
c«ng khai NSNN c¸c cÊp nh»m b¶o ®¶m sù minh b¹ch, tÝnh hiÖu qu¶ trong 
viÖc sö dông NSNN.

- T¨ng cêng c«ng t¸c thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong qu¶n lý 
vµ sö dông nguån kinh phÝ NSNN phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch ng©n 
s¸ch, tõ ®ã gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH n¨m 2023           

Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 
2022 và dự toán thu, phân bổ ngân sách năm 2023, Uỷ ban nhân dân xã trình 
kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khoá XX./.

N¬i nhËn

- Thêng vô §U;
- L·nh ®¹o H§ND;
- L·nh ®¹o UBND;
- Lu VP.

TM. uû ban nh©n d©n x·
               CHỦ TỊCH

           

             Phạm Văn Hanh
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