
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 

Số:             /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Krông Nô, ngày     tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách huyện quý III năm 2022 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo công khai số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện quý III năm 2022, cụ thể 

như sau: 

I. Cân đối ngân sách huyện: (Chi tiết như Biểu số 93/CK-NSNN) 

II. Thu NSNN trên địa bàn: (Chi tiết như Biểu số 94/CK-NSNN) 

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện quý III năm 2022 là 143.641 triệu 

đồng, đạt 105% dự toán Hội đồng nhân dân huyện, tăng 137% so với thực hiện 

cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp thực hiện 

quý III năm 2022 là 113.684 triệu đồng, đạt 109% dự toán huyện giao, tăng 

124% so với cùng kỳ năm trước; nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách 

huyện được hưởng theo phân cấp thực hiện quý III năm 2022 là 59.463 triệu 

đồng, đạt 124% dự toán. 

Qua số liệu thu NSNN trên địa bàn huyện quý III năm 2022 cho thấy, tổng 

thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt và vượt tiến độ dự toán và kế hoạch thu 

NSNN quý III đề ra, đạt 110% dự toán tỉnh giao, 105% dự toán huyện xây dựng; 

một số khoản thu đạt tương đối cao so với dự toán như: Thu Lệ phí trước bạ đạt 

204%, phí và lệ phí đạt 127%, thuế thu nhập cá nhân đạt 350%, thu tiền thuê đất 

đạt 96%, thu tiền sử dụng đất đạt 108%, thu khác ngân sách đạt 121%. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số khoản thu chưa đạt so với tiến độ dự toán như: 

Thu từ khu vực quốc doanh đạt 72%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 64%, 

thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 30%, thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản đạt 48%, nợ thuế còn lớn và tăng cao so với đầu năm, đặc biệt là nợ 

có khả năng thu; công tác triển khai đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch 

năm 2022 còn chậm,...  
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Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số khoản thu đạt thấp so với dự toán: Nợ 

không có khả năng thu tăng do Chi cục Thuế khu vực triển khai thu nợ đọng của hộ 

kinh doanh; giá chuyển nhượng tăng đột biến, số lượt chuyển nhượng BĐS trong 

năm tăng lên; các đơn vị triển khai thu quyết liệt đối với số thuế phí phát sinh của 

các đơn vị trên địa bàn huyện, trong đó số thu tăng ở lĩnh vực phí, lệ phí làm căn 

cước công dân, số thu từ thuỷ điện do cục thuế quản lý thu không đảm bảo tiến độ 

dự toán giao. 

III. Chi ngân sách huyện: (Chi tiết như Biểu số 95/CK-NSNN) 

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện quý III năm 2022 là 333.627 triệu đồng, 

đạt 70% dự toán, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi đầu tư phát 

triển (nguồn huyện quản lý và phân bổ) 40.766 triệu đồng, đạt 63% dự toán giao 

đầu năm; chi thường xuyên 292.861 triệu đồng, đạt 72% dự toán. 

Nhìn chung, chi ngân sách huyện đến nay được kiểm soát chặt chẽ, các 

khoản chi thường xuyên bám sát theo dự toán giao, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội của địa 

phương. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chi tiến độ giải ngân đạt rất thấp so với dự toán 

giao đầu năm như: Chi sự nghiệp phát thanh đạt 51%; sự nghiệp môi trường đạt 

55%; sự nghiệp y tế đạt 51%; sự nghiệp khoa học công nghệ đạt 17%. Công tác 

quyết toán dự án hoàn thành tuy có cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. 

Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa 

chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chủ đầu tư chưa quyết 

liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thực hiện công tác quyết toán dự án 

hoàn thành sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng...  

Với nội dung như trên, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô thông báo để các 

cơ quan, đơn vị được biết theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính tỉnh  Đắk Nông; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; 

- UBND các xã, thị trấn Đắk Mâm; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
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