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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

năm; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và nhiệm vụ thu, 
chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 

( Trình tại kỳ họp thứ năm- HĐND huyện khoá XX )

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2022, là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-

2025. Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương 
năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 đã được HĐND tỉnh quyết 
nghị tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định hệ thống 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Ngay từ đầu năm, Huyện uỷ, HĐND, UBND 
huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao; khai thác triệt để các nguồn thu được phân 
cấp nhằm cân đối nhiệm vụ chi ngân sách của địa phương, các xã, thị trấn....Các 
chính sách về thuế được tuyên truyền kịp thời tới các doanh nghiệp, đồng thời kịp 
thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kê khai, nộp thuế của các 
doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Việc chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, nhất là các 
khoản chi thường xuyên, ưu tiên chi chế độ cho con người, chính sách an sinh xã 
hội; tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán và 
UBND các xã, thị trấn ngay từ đầu năm để thực hiện cải cách tiền lương theo chỉ đạo 
của Chính phủ, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Tổng thu Ngân sách nhà nước ước đạt: 868.710 triệu đồng (trong đó: Ngân 

sách huyện: 559.789 triệu đồng, ngân sách xã: 227.813 triệu đồng).
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Ước thực hiện 256.329 triệu đồng, 

đạt 103,5% dự toán UBND tỉnh giao; đạt 25,8% dự toán HĐND huyện; bằng 
199,0% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó ngân sách huyện được hưởng 138.904 
triệu đồng, ngân sách xã hưởng 36.317 triệu đồng ). Cụ thể:
1.1- Thu khu vực ngoài quốc doanh:   59.811 triệu đồng, đạt 399,8% DT năm
1.2- Thu lệ phí trước bạ:   18.130 triệu đồng, đạt 110,8% DT năm 
1.3- Thu thuế sử dụng đất phi NN:      217 triệu đồng, đạt 25,8% DT năm
1.4- Thu phí, lệ phí:       1.557 triệu đồng, đạt 77,9% DT năm
1.5- Thu tiền sử dụng đất: 155.158 triệu đồng, đạt 77,6 % DT năm
1.6- Thu tiền thuê đất:      6.375 triệu đồng, đạt 227,7% DT năm
1.7- Thu khác ngân sách:      3.590 triệu đồng, đạt 66,5% DT năm
1.8- Thu thuế thu nhập cá nhân: 10.226 triệu đồng, đạt 267,0% DT năm
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1.9- Thu từ quỹ đất công ích và HLCS:     865 triệu đồng, đạt 57,7% DT năm
1.10- Thu các khoản đóng góp:           400 triệu đồng

(Chi tiết có Biểu 01-NSNN đính kèm )
2. Đánh giá công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022
2.1. Ưu điểm: 
Trên cơ sở dự toán đã được HĐND huyện thông qua đầu năm, UBND 

huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành và UBND các xã, thị trấn bám sát các văn 
bản hướng dẫn để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán được 
giao; tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách; công tác tuyên truyền, hỗ trợ 
cho đối tượng nộp thuế, minh bạch các chính sách thuế, tạo thuận lợi cho người 
nộp thuế. Chi Cục thuế chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương có biện 
pháp phối hợp chống thất thu, nợ đọng thuế, tập trung đôn đốc các doanh nghiệp 
còn nợ đọng thuế kịp thời nộp vào NSNN. Chính vì vậy, một số sắc thuế thu 6 
tháng đầu năm đạt cao so với dự toán như: Thu thuế TNDN (534,1%), thu thuế 
VAT (373,4%), thu thuế thu nhập cá nhân (267,0%), thu tiền thuê mặt đất, mặt 
nước (227,7%), ....Một số xã tích cực trong thu ngân sách tại địa phương nên đạt 
tỷ lệ cao như: Quảng Nghiệp  (đạt 125,4%), Chí Minh  (đạt 136,2%), Minh Đức  
(đạt 88,6%), Thị trấn  (đạt 74,4%)…

2.2. Hạn chế: 
Thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện 95.800/944.400 triệu đồng đạt 16,4% 

dự toán HĐND huyện giao do công tác GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá gặp 
nhiều khó khăn do ở một xã công tác giải phóng mặt chưa nhận được sự đồng 
thuận của người dân (Khu dân cư mới Cầu Xe, xã Quang Trung còn 04/07 hộ 
chưa đồng ý phương án GPMB; Khu dân cư xã Ngọc Kỳ các hộ dân đã có Quyết 
định phê duyệt PA đền bù gđ 1 chưa nhận tiền, Khu dân cư Thượng Hải, xã Bình 
Lãng,.....) do đó việc lập phương án GPMB trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
quyết định đền bù, GPMB; quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
còn chậm.

- Một số khu dân cư đang trình điều chỉnh quy hoạch chi tiết và thủ tục hồ 
sơ liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án,.... và các khu dân cư khác 
đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nên chưa thể tổ chức 
đấu giá quyền sử dụng đất. Một số địa phương chưa tích cực, thiếu chủ động trong 
triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nên kết quả thực hiện khoản thu tại xã đạt thấp 
như: xã Quang Khải (đạt 31,4%), Ngọc Kỳ  (đạt 35,4%), Tân Kỳ  (đạt 36,9%), 
Dân Chủ  (đạt 37,3%), Hà Thanh (đạt 39,6%),...
 III. CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Chi ngân sách huyện: Tổng chi ngân sách huyện: 324.188 triệu đồng, 
đạt 30,1% dự toán năm, bằng 139,0% so với cùng kỳ năm 2021, bao gồm:
1.1 Chi đầu tư phát triển 39.860  triệu đồng, đạt 6,4% DT năm
1.2 Chi thường xuyên    245.378 triệu đồng đạt 66,0%DTnăm
- Chi sự nghiệp kinh tế:   4.067 triệu đồng, đạt 49,2% DT năm
- Chi sự nghiệp y tế: 243 triệu đồng, đạt 50,4% DT năm
- Chi sự nghiệp phát thanh:  376 triệu đồng, đạt 21,1% DT năm
- Chi sự nghiệp VH-thể dục, thể thao: 1.368 triệu đồng, đạt 50,3% DT năm
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- Chi đảm bảo xã hội:  32.967 triệu đồng, đạt 1.933,5% DT năm
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 186.785 triệu đồng, đạt 57,7% DT năm
- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể:  17.935 triệu đồng, đạt 56,7% DT năm
- Chi quốc phòng: 289 triệu đồng, đạt 60,0% DT năm
- Chi an ninh: 283 triệu đồng, đạt 58,7% DT năm
- Chi khác ngân sách: 1.065 triệu đồng, đạt 275,9 DT năm
1.3  Chi từ nguồn dự phòng: 587 triệu đồng, đạt 5,3% DT năm
1.4 Chi chương trình mục tiêu NSTW: 38.363 triệu đồng, đạt 50,4% DT năm

(Chi tiết theo biểu 02, 04 đính kèm )
- Chi đầu tư phát triển ước đạt 6,4% so với dự toán giao do tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư còn chậm, chưa đảm 
bảo theo kế hoạch; 6 tháng đầu năm thực hiện thu tiền sử dụng đất (cân đối kế 
hoạch đầu tư công) đạt khá thấp.

- Chi thường xuyên ngân sách huyện đạt 66,0% so với dự toán giao chủ yếu 
do bổ sung nhiệm vụ chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covi-19 theo 
Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP và một số nhiệm vụ chi phát sinh khác, trong đó: 

+ Chi quản lý nhà nước: Ước thực hiện 17.935 triệu đồng đạt 56,7% dự 
toán giao, tăng do bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, xây 
dựng phòng họp không giấy, họp thông minh, họp trực tuyến; bổ sung kinh phí 
cho phòng tài chính huyện thanh toán các đơn vị tư vấn thực hiện đấu giá quyền 
sử dụng đất, …. 

+ Chi đảm bảo xã hội: Ước thực hiện 32.967 triệu đồng đạt 1.933,5% dự 
toán giao.

+ Chi quốc phòng: Ước thực hiện 289 triệu đồng đạt 60,0% dự toán giao.
+ Chi an ninh: Ước thực hiện 283 triệu đồng đạt 58,7% dự toán giao.
+ Chi khác ngân sách: Ước thực hiện 1.065 triệu đồng, đạt 275,9% DT năm 

là do bổ sung cho ngân hàng chính sách xã hội huyện 400 triệu để bổ sung vốn vay 
cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo,...

2. Chi ngân sách xã: Tổng chi Ngân sách xã ước thực hiện: 158.623 triệu 
đồng, đạt 81,3% DT năm, bằng 175,0% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:
2.1. Chi đầu tư phát triển 92.956 triệu đồng, đạt 123,9% DT năm
2.2. Chi thường xuyên 65.667 triệu đồng, đạt 54,6% DT năm
- Chi công tác DQTV 489 triệu đồng, đạt 66,5% DT năm
- Chi công tác AN trật tự               625 triệu đồng, đạt 67,1% DT năm
- Chi sự nghiệp phát thanh:                  385 triệu đồng, đạt 61,1% DT năm
- Chi sự nghiệp VH- TDTT: 458 triệu đồng, đạt 32,6% DT năm
- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.273 triệu đồng, đạt 64,5% DT năm
- Chi đảm bảo xã hội: 465 triệu đồng, đạt 58,9% DT năm
- Chi quản lý Nhà nước: 28.578 triệu đồng, đạt 55,4% DT năm
- Chi hoạt động Đảng: 4.152 triệu đồng, đạt 54,8% DT năm
- Chi hoạt động Đoàn thể, hội:              5.890 triệu đồng, đạt 55,8% DT năm
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- Chi khác ngân sách:                    98 triệu đồng, đạt 56,0% DT năm
-Chi sự nghiệp giáo dục: 298 triệu đồng, đạt 69,0% DT năm
-Chi sự nghiệp y tế: 267 triệu đồng, đạt 61,8% DT năm
- Chi CTMT từ nguồn bổ sung NSTW:             22.689 triệu đồng, đạt 55,6% DT năm
- Dự phòng ngân sách: 0 triệu đồng, đạt 0 % DT năm

(Chi tiết theo biểu 03 đính kèm )
3. Đánh giá công tác chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022
3.1. Ưu điểm:
UBND các xã, thị trấn chủ động phân bổ giao dự toán năm, thực hiện công 

khai theo quy định; các phòng, ban, cơ quan của huyện kịp thời xây dựng quy chế 
chi tiêu nội bộ ngay từ đầu năm, phân kỳ sử dụng kinh phí hợp lý, đã thực hiện 
công khai ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Các chương trình mục tiêu được cấp phát kịp thời; các nhiệm vụ đột xuất 
phát sinh được điều hành từ nguồn dự phòng một cách hợp lý, hiệu quả. Các chế 
độ chi cho con người, an sinh, đảm bảo xã hội được thực hiện kịp thời, đảm bảo 
chi đúng, chi đủ và đúng đối tượng.

Chi XDCB ở các địa phương đã cơ bản đảm bảo theo kế hoạch vốn đã đư
ợc bố trí trong năm, một số địa phương đã chủ động khai thác các nguồn thu, đặc 
biệt là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở để trả nợ XDCB và xây dựng các công 
trình hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu như các xã: Tân Kỳ, Dân Chủ, Quang Khải, Đại Hợp...

Các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư được giải ngân theo kế 
hoạch, đảm bảo tiến độ.

3.2. Hạn chế:
Một số địa phương, đơn vị dự toán công tác lập dự toán chưa sát, đúng với 

nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình.
Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 và triển khai việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí trong chi thường xuyên theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 
04/12/2017 của Bộ Tài chính tại một số đơn vị còn chậm.

Việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình XDCB hoàn 
thành tại một số các xã còn chậm so với quy định. Một số công trình do UBND 
các xã làm chủ đầu tư thi công còn kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng công 
trình. Một phần do công tác GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá gặp nhiều khó 
khăn do ở một số xã công tác giải phóng mặt chưa nhận được sự đồng thuận của 
người dân nên chưa thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở một số khu dân cư; 
việc huy động vốn đầu tư công chưa đảm bảo so với kế hoạch.

IV. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
Do tiến độ một số khu dân cư chậm nên đến nay chưa hoàn thành giải phóng 

mặt bằng và một số khu dân cư chưa hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cần 
thiết phải điều chỉnh giảm nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, điều chỉnh 
giảm tương ứng chi cho đầu tư phát triển số tiền 179.760 triệu đồng, cụ thể như 
sau:

1. Điều chỉnh cân đối dự toán ngân sách huyện năm 2022
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1.1. Điều chỉnh giảm tổng nguồn thu ngân sách huyện năm 2022
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng thu ngân sách huyện số tiền 

179.760 triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm thu ngân sách huyện được hưởng 
theo phân cấp số tiền 179.760 triệu đồng).

- Số sau điều chỉnh: Tổng thu ngân sách huyện sau điều chỉnh số tiền 
898.868 triệu đồng (trong đó thu ngân sách huyện được hưởng từ các khoản thu 
phân chia sau điều chỉnh số tiền 455.209 triệu đồng).

1.2. Điều chỉnh giảm tổng chi ngân sách huyện năm 2022
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng chi ngân sách huyện số tiền 

179.760 triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm chi đầu tư phát triển ngân sách 
huyện số tiền 179.760 triệu đồng).

- Số sau điều chỉnh: Tổng chi ngân sách huyện sau điều chỉnh số tiền 
898.868 triệu đồng (trong đó chi đầu tư phát triển ngân sách huyện sau điều chỉnh 
số tiền 439.704 triệu đồng).

(Chi tiết có Biểu 05,06-NSNN đính kèm )
2. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022
2.1. Điều tổng thu ngân sách nhà nước
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng thu ngân sách nhà nước số tiền 

299.600 triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm thu tiền sử dụng đất số tiền 299.600 
triệu đồng).

- Số sau điều chỉnh: Tổng thu ngân sách nhà nước sau điều chỉnh số tiền 
692.500 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất sau điều chỉnh số tiền 644.800 
triệu đồng).

2.2. Điều tổng thu ngân sách huyện
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng thu ngân sách huyện số tiền 

179.760 triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm thu tiền sử dụng đất số tiền 179.760 
triệu đồng).

- Số sau điều chỉnh: Tổng thu ngân sách huyện sau điều chỉnh số tiền 
458.709 triệu đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất sau điều chỉnh số tiền 420.240 
triệu đồng).

(Chi tiết có Biểu 07-NSNN đính kèm )
3. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp xã theo 

cơ cấu chi năm 2022
3.1. Điều chỉnh tổng chi ngân sách cấp huyện, chi ngân sách cấp xã
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng chi ngân sách số tiền 179.760 

triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất số 
tiền 179.760 triệu đồng).

- Số sau điều chỉnh: Tổng chi ngân sách nhà nước sau điều chỉnh số tiền 
1.106.332 triệu đồng (trong đó chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất sau điều 
chỉnh số tiền 420.240 triệu đồng).

3.2. Điều tổng chi ngân sách cấp huyện
- Số điều chỉnh giảm: Điều chỉnh giảm tổng chi ngân sách cấp huyện số 

tiền 179.760 triệu đồng (trong đó điều chỉnh giảm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất số tiền 179.760 triệu đồng).
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- Số sau điều chỉnh: Tổng chi ngân sách cấp huyện sau điều chỉnh số tiền 
898.768 triệu đồng (trong đó chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất sau điều 
chỉnh số tiền 420.240 triệu đồng).

(Chi tiết có Biểu 08,09-NSNN đính kèm )
V. NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Căn cứ vào dự toán thu, chi đầu năm và tình hình thực hiện nhiệm vụ thu 

chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào 
một số nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ thu ngân sách
- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cần 

tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân, 
các tổ chức và cá nhân chấp hành và thực hiện tốt các chính sách thuế, cải cách 
các thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở, xử lý đất xen 
kẹp, dôi dư tại các xã; phấn đấu hoàn thành thu cân đối ngân sách huyện, xã (trừ 
tiền sử dụng đất ở). Đôn đốc tiến độ thực hiện các khu dân cư dự kiến thực hiện 
tổ chức đấu giá năm 2022, hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất của các 
khu dân cư: Điểm dân cư ven sông Cờ, xã Tân Kỳ; Khu dân cư An Nhân Đông, 
thị trấn Tứ Kỳ; Khu dân cư trung tâm xã Văn Tố,…

- Rà soát các dự án thuê đất trên địa bàn huyện để điều chỉnh tiền thuê đất 
kịp thời theo quy định;

- Tập trung khai thác các nguồn thu vãng lai phát sinh trên địa bàn huyện 
quản lý như XDCB, chống buôn lậu, hàng giả. Tiếp tục triển khai chương trình 
chống thất thu thuế trong lĩnh vực vận tải;

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức 
năng để tích cực xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, ngăn chặn kịp 
thời những hành vi gian lận thuế gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Phối hợp 
với các ban ngành của huyện để quản lý nợ rà soát tình hình nợ đọng thuế, phân 
tích nợ thuế có kế hoạch đôn đốc thu nộp;

- UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả thu ngân sách của địa phương 06 
tháng đầu năm cần tăng cường khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo cân đối 
ngân sách địa phương tránh hụt thu cuối năm sẽ không đảm bảo chi hoạt động và 
các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách
- Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn chi đảm bảo theo dự toán đã 

được phê duyệt, dự toán chi tiếp tục được thực hiện ưu tiên các chế độ chi cho 
con người, chi an sinh xã hội. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm tối đa 
kinh phí tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm,.. và các khoản chi chưa cần thiết;

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán tăng cường công tác quản lý chi tại đơn vị; 
thực hiện công khai, minh bạch chi NSNN theo quy định; chịu trách nhiệm trong 
công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của cơ quan;

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 
2022, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quản lý đầu tư và xây 
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dựng, nhất là vướng mắc về công tác GPMB, ...Tăng cường công tác quản lý, 
kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí;

- Điều hành chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, 
sắp xếp các nhiệm vụ chi; tiết kiệm triệt để các khoản chi; cắt giảm dự toán đối 
với những nhiệm vụ chi mua sắm đã có trong dự toán của các cơ quan, đơn vị, các 
xã, thị trấn nhưng đến ngày 30/6/2022 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa 
triển khai thực hiện để bổ sung dự phòng ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi 
phát sinh đột xuất khác;

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như: Xây dựng đoạn 
tuyến thuộc trục chính thị trấn Tứ Kỳ; dự án khu trụ sở làm việc tại Trung tâm 
hành chính huyện Tứ Kỳ; cải tạo nâng cấp đường trục xã An Thanh, đoạn từ điểm 
bưu điện văn hóa đến trạm bơm An Thanh; Đắp mở rộng đê hữu sông Thái Bình, 
lý trình Km33+228- Km35+228,... để kịp thời giải ngân vốn đầu tư công trong kế 
hoạch năm 2022;

- Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công 
trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn tập trung cao cho công tác xử lý nợ đọng 
XDCB; xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán; 
ưu tiên bố trí trả nợ XDCB từ nguồn thu tiền đất. Các xã, thị trấn phải coi việc xử 
lý nợ đọng XDCB là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025; kiểm điểm 
trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có số nợ XDCB lớn, chậm được 
xử lý hoặc để phát sinh nợ đọng XDCB mới;

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-
UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện 
Dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;

- Thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng kế hoạch, thực hiện 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Chỉ đạo thực hiện 
nghiêm việc đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường 
xuyên theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính. 
Tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính để nâng cao công tác quản lý tài chính 
trong các đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp nhằm quản lý kinh phí, tài sản 
công được chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà 
nước 6 tháng đầu năm; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước và 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. UBND huyện báo 
cáo trình kỳ họp./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ; 
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban , đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

   Vũ Thị Hà


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T17:03:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T17:03:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-01T17:03:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân Huyện Tứ Kỳ<ubnd.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




