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BÁO CÁO  

Kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022 

  

         Thực hiện Văn bản số 438/STC-NSHX ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính 

về việc báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2022; Ủy ban 

nhân dân huyện Hương Khê báo cáo như sau: 

         Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) 

phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; định mức 

phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh phân bổ và giao dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 4298/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 

cho huyện Hương Khê; HĐND huyện Hương Khê đã ban hành Nghị quyết số 

30/NQ-HĐND ngày 24/12/2021 và UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

13029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách 

năm 2022, kinh phí cụ thể như sau: 

         - Tổng thu ngân sách Nhà nước: 687.590 triệu đồng 

         + Thu ngân sách huyện hưởng:    679.265 triệu đồng 

         + Thu ngân sách trên địa bàn:        72.000 triệu đồng 

         + Thu bổ sung cân đối cấp trên:   615.590 triệu đồng 

         - Tổng chi ngân sách:                  679.265 triệu đồng 

                   (Chi tiết có các biểu báo cáo kèm theo) 

        Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận:                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Sở Tài chính;                  CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                    

- Lưu: VT, TCKH.  
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