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BÁO CÁO 

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước được giao quý I năm 2022 
 

 

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

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 14/12/2021  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách năm 2022; 

Sở Xây dựng báo cáo công  khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước được giao quý I năm 2022. Cụ thể như sau: 

I. Công  khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao 

quý I năm 2022 

 1. Nội dung công khai: 

Công khi thực hiện dự toán thu- chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022 

theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính 

 2. Hình thực công khai: Niêm yết công khai tại bảng niêm yết của đơn vị 

và trên website của Sở Xây dựng. 

 3. Thời điểm công khai: Từ tháng 04/2022 

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 

được giao quý I năm 2022: 

 1. Tổng số thu, chi phí lệ phí và thu khác quý I/2022 

 * Thu phí, lệ phí: 21.674.209  đồng.  

- Trong đó: 

+ Phí thẩm định dự án đầu tư: 15.074.209 đồng 

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 6.600.000 đồng 

+Lệ phí cấp phép xây dựng: 0 đồng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


- Đã nộp Ngân sách nhà nước đến 31/3/2022: 18.874.209 đồng 

 * Thu khác:0 đồng 

 2. Dự toán chi ngân sách nhà nước: 

 *Kinh phí thực hiện tự chủ: 

 - Kinh phí được giao năm 2022:  4.933 triệu đồng 

- Kinh phí đã sử dụng hết quý I/2022: 922,725 triệu đồng đạt 18,7 % 

* Kinh phí không thực hiện tự chủ: 

- Kinh phí được giao năm 2022: 1.689 triệu đồng 

- Kinh phí đã sử dụng hết quý I/2022: 1.171,47 triệu đồng. Đạt 69,35 % 

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách nhà nước được giao quý I năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Bắc Kạn. 
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Đơn vị:  

Chương:  

 Sở Xây  dựng tỉnh Bắc Kạn 

419 

CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN  

THU- CHI NGÂN SÁCH  

Quý I năm 2022 

 ĐV tính: Nghìn đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

Thực hiện 

quý 1/2022 

So sánh (%) 

Dự 

toán 

Cùng kỳ 

năm 

trước 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí         

1 Số thu phí, lệ phí 152.000 21.674 14,25 
 

1.1 Lệ phí 52.000 6.600 12,6 
 

  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 50.000 6.600 
  

  Cấp phép xây dựng 2.000 0 
  

1.2 Phí 100.000 15.074 15,0 
 

  Thẩm định dự án đầu tư xây dựng 100.000 15.074 
  

2 
 Thu tiền chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng     

3 Chi từ nguồn thu phí được để lại 
    

4  Thu phạt, thu hồi qua công tác thanh tra 
    

5  Chi nộp ngân sách nhà nước, nộp cấp trên 
    

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 
   

6.622.000  

       

2.094.191  

             

31,6  
  

1 Chi quản lý hành chính 
   

5.368.000  

          

988.725  

             

18,4   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
   

4.933.000  

          

922.725  

             

18,7  
  

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 341-

12-200 

      

435.000  

            

66.000  

             

15,2  
  

2 Chi sự nghiệp kinh tế 
   

1.254.000  

       

1.105.466  

             

88,2   

2.1 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 332-

12-200 

   

1.254.000  

       

1.105.466  

             

88,2   
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