
1 2 3

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 6.198,769                

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

 - Thu NSĐP hưởng 100%

 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.198,769                

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách

2 Thu bổ sung có mục tiêu 6.198,769                

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6.198,769                

I Tổng chi ngân sách huyện 6.198,769                

1 Chi đầu tư phát triển

2 Chi thường xuyên 6.198,769                

3 Dự phòng ngân sách

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi quản lý qua NSNN

III Chi các chương trình mục tiêu -                           

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

 Ghi chú: Thu, chi ngân sách huyện không bao gồm số tính trùng giữa trợ cấp NS huyện cho NS xã

Biểu số: 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2022 của UBND huyện Kim Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán 2022



1 2 3

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 6.198,769                    

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.198,769                    

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách

 - Thu bổ sung có mục tiêu 6.198,769                    

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 6.198,769                    

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 609,820                        

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 5.588,95                       

 - Chi bổ sung cân đối ngân sách

 - Chi bổ sung có mục tiêu 5.588,949                    

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B NGÂN SÁCH  CẤP XÃ

I Nguồn thu ngân sách 5.588,949                    

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.588,949                    

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách

 - Thu bổ sung có mục tiêu 5.588,949                    

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 5.588,949                    

Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN 

SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022

 (Kèm theo Quyết định  số :           /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Kim Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2022



Ngân sách 

huyện

Ngân sách 

xã

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI  NSĐP 11.787,718    6.198,769    5.588,949    

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.198,769      609,820       5.588,949    

I Chi đầu tư phát triển -                 -               -               

1 Chi đầu tư cho các dự án -                 

Trong đó : Chia theo lĩnh vực

 - Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

 - Chi khoa học và công nghệ

Trong đó : Chia theo nguồn vốn

 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Điều tiết xã đạt chuẩn NTM 2018,2019

3 Hỗ trợ lại cho các xã

4 Chi phí cho tư vấn đấu giá, giao đất

5 Kinh phí phát triển đất trồng lúa

6 GPMB và XDCSHT (45% phần huyện hưởng)

7 Nguồn thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất

II Chi thường xuyên 6.198,769      609,820       5.588,949    

 Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 67,000           67,00           

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1 -                 -               

2 -                 

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1 KP Ban chỉ đạo XD nông thôn mới

2 KP thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU

3 KP thực hiện các nhiệm vụ chi ATGT

C CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

C Chi bæ sung ng©n s¸ch cÊp díi 5.588,949      5.588,949    

Biểu số: 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ CHI 

NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Kim Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Ngân sách 

đạo phương

Bao gồm



Biểu số : 85/CK-NSNN

 Đơn vị : Triệu đồng

1 2 3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.198,769                         

A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 5.588,949                         

B CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC 609,820                            

I Chi đầu tư phát triển -                                    

1 Chi đầu tư cho các dự án

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 - Chi quốc phòng

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 - Chi y tế, dân số và gia đình

 - Chi văn hóa thông tin

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

 - Chi thể dục thể thao

 - Chi bảo vệ môi trường

 - Chi đầu tư khác

2

 - Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức 

tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 609,820                            

 - Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề 67,000                              

 - Chi quốc phòng

 - Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

 - Chi y tế, dân số và gia đinh 502,1                                

 - Chi văn hóa thông tin

 - Chi phát thanh, truyền hình, thông tin

 - Chi thể dục thể thao

 - Chi bảo vệ môi trường

 - Chi các hoạt động kinh tế

 - Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

 - Chi đảm bảo xã hội 40,700                              

 - Chi thường xuyên khác

III Chi chương trình mục tiêu

IV Dự phòng ngân sách

V Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của UBND huyện Kim Sơn)

STT Nội dung Dự toán năm 2022
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