
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 C N  H A    H I CHỦ N H A VI T  NA  

        - T     - H    p    

S : 440/TB-UBND  Phan      ,      26       7  ăm 2022 

   

THÔNG BÁO 

Về việ   ô g k ai tì    ì   t     iệ     t á   gâ  sá    

t à     ố P a  T iết 6 t á g đầu  ăm 2022 

_________________ 

 

Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước, Nghị định s  163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và Thông tư 

s  343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách nhà nước đ i với các cấp ngân sách; 

UBND thành ph  công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương 6 tháng đầu năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s  

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 (Có thu    m     ì    ì     ực   ệ  dự  o   

  â  s c  địa p ươ   6       đầu  ăm 2022 v  c c b ểu kèm   eo). 

Giao Văn phòng HĐND và UBND thành ph  đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử của thành ph ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND tp; 
- CT, các PCT UBND tp; 
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể tp; 
- UBND các phường, xã; 
- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; 
- Lưu: VT, QTM, TC (M). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

P a  Nguyễ  H à g Tâ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 C N  H A    H I CHỦ N H A VI T  NA  

        - T     - H    p    

 

THUYẾT  INH 

Tì    ì   t     iệ     t á   gâ  sá   địa   ươ g 6 t á g đầu  ăm 2022 

(Ba       kèm   eo   ô   b o số 440/TB-UBND ngày 26/7/2022 của UBND 

      p ố) 

__________ 

Thực hiện Nghị quyết s  22/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND tthành 

ph  về dự toán thu ngân sách thành ph  năm 2022; phương án phân bổ ngân sách 

thành ph  năm 2022; UBND thành ph  ban hành Quyết định s  7960/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 

thành ph  năm 2022 và Công văn s  812/UBND-TC ngày 25/02/2022 thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành ph . Ngay từ đầu năm, 

UBND thành ph  đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương nỗ lực, chủ động, tích cực 

tham mưu UBND thành ph  đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, 

chi và quản lý điều hành ngân sách, cụ thể như sau: 

I. Tì    ì   t u  gâ  sá     à  ướ : 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND thành ph  giao là 

1.250.000 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa là 1.250.000 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 là 1.046.202,4 triệu 

đồng, đạt 143,66% dự toán HĐND thành ph  giao và tăng 36,30% so với cùng kỳ 

năm trước. Cụ thể: Thu nội địa là 1.046.202,4 triệu đồng, đạt 83,70% dự toán 

HĐND thành ph  giao và tăng 30,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu 

tiền sử dụng đất là 49.862,6 triệu đồng, đạt 32,2% dự toán HĐND thành ph  giao 

và bằng 58,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt tương 

đ i so với dự toán HĐND thành ph  giao. Nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử 

dụng đất thì thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 90,98% dự toán HĐND thành ph  giao và 

tăng 39,42% so với cùng kỳ năm trước, cơ bản đảm bảo cân đ i cho các nhiệm vụ 

chi thường xuyên đã được HĐND thành ph  giao. 

II. Tì    ì     i  gâ  sá   địa   ươ g: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 được HĐND thành ph  giao là 

869.571 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển là 155.000 triệu đồng, chi 

thường xuyên là 677.105 triệu đồng, dự phòng ngân sách là 16.466 triệu đồng và 

chi cải cách tiền lương là 21.000 triệu đồng. 

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 là 444.818,4 triệu 

đồng, đạt 57,1% dự toán HĐND thành ph  giao và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 

trước, bao gồm: 
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- Chi đầu tư phát triển là 96.151,7 triệu đồng, đạt 62% dự toán HĐND thành 

ph  giao và tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi thường xuyên là 320.165,7 triệu đồng, đạt 54,4% dự toán HĐND thành 

ph  giao và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhìn chung, công tác điều hành chi ngân sách địa phương đã bám sát các 

nhiệm vụ theo Nghị quyết s  22/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thành 

ph  và Công văn s  812/UBND-TC ngày 25/02/2022 của UBND thành ph ; theo 

đó, đã tập trung ưu tiên an sinh, phúc lợi xã hội và đảm bảo kịp thời kinh phí chi 

trả lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi hoạt động của bộ máy hành chính; 

bảo đảm qu c phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi phòng, ch ng dịch Covid-19. 

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu 

năm 2022 của UBND thành ph  Phan Thiết. 

* Đính kèm: Biểu s  93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN./. 
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