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I. Tình hình thu ngân sách xã quý I năm 2022:
Tổng thu ngân sách trên địa bàn quý I/2022 thực hiện là 179,068 triệu
đồng/ 388 triệu đồng, đạt 46,15% so với dự toán. Trong đó:
Thu do Đội thuế và UBND xã thực hiện là 156,203 triệu đồng/ 373 triệu
đồng đạt 41,87% so với dự toán.
Thu tại Chi cục thuế thực hiện là 22,865 triệu đồng/ 15 triệu đồng đạt
152,43% so với dự toán.
Một số kết quả thực hiện thu ngân sách cụ thể như sau:
- Thu thuế GTGT: 15,955 triệu đồng, đạt 19,94% so với dự toán
- Thu lệ phí môn bài: 9,1 triệu đồng, đạt 182% so với dự toán
- Thu thuế thu nhập cá nhân: 45,661 triệu đồng, đạt 50,73% so với dự toán
- Thu phí, lệ phí thực hiện: 5,3 triệu đồng, đạt 35,33% so với dự toán
- Thu khác thực hiện: 1,950 triệu đồng, đạt 3,25% so với dự toán
* Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn:
Nhìn chung trong quý I/2022, tình hình thu ngân sách trên địa bàn xã đạt so
với dự toán giao, một số chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ thu như: lệ phí môn bài, lệ
phí trước bạ, thuế TNCN. Bên canh đó, cần triển khai trong quý II/2022 cần triển
khai nhanh các khoản thu khác trên địa bàn (thu tiền cho thuê đất công ích) đảm
bảo tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch.
II Tình hình chi ngân sách xã quý I năm 2022:
Tổng chi ngân sách xã quý I/2022 thực hiện là 1,015 tỷ đồng/ 3,742 tỷ đồng
đạt 27,14% so với dự toán. Cụ thể như sau:
- Chi quốc phòng: 126,067 triệu đồng đạt 41,61% so với dự toán.
- Chi an ninh: 23,412 triệu đồng đạt 21,88% so với dự toán.
- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 834,91 triệu đồng đạt
28,58% so với dự toán.
- Chi đảm bảo xã hội: 30,45 triệu đồng đạt 67,67% so với dự toán.
*Đánh giá tình hình thực hiện chi ngân sách xã:
Kết quả thực hiện chi ngân sách xã trong quý I/2022 đảm bảo kịp thời cho các

nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn, bên cạnh việc đáp ứng các nhu cầu chi quốc
phòng – an ninh và an sinh xã hội. Trong những tháng tiếp theo, tiếp tục nhiệm vụ
quản lý chi ngân sách xã hiệu quả và tiết kiệm, bố trí nguồn lực chủ động, ưu tiên
thực hiện chính sách tiền lương, nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, an sinh xã hội,
nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới của địa phương.
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