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BÁO CÁO 

 Tình hình chấp hành ngân sách nhà nước tháng 11 năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng sơn về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập dự 

toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà 

nước tháng 11 năm 2022 thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 11 năm 2022 là 16.429 

triệu đồng, lũy kế 11 tháng năm 2022 là 462.079 triệu đồng (không bao gồm 321 

tỷ đồng thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng trên địa 

bàn do Cục thuế ban hành thông báo và thực hiện thu), đạt 128% so với dự toán 

tỉnh giao, đạt 115,5% so với dự toán thành phố phấn đấu và bằng 118,3% so với 

cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất đạt 

244.102 triệu đồng, bằng 97,2% so với dự toán giao, bằng 104,5% so với cùng 

kỳ năm 2021. 

(Có Phụ lục số 05 kèm theo) 

2. Về chi ngân sách nhà nước  

Tổng chi ngân sách thành phố ước thực hiện tháng 11 năm 2022 là 42.083 

triệu đồng, lũy kế 11 tháng năm 2022 là 545.268 triệu đồng, bằng 90,7% dự toán 

tỉnh giao, bằng 85,2% so với dự toán thành phố giao và bằng 106,7% so với 

cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển lũy kế 11 tháng năm 2022: 158.076 triệu đồng, đạt 

124,7% dự toán tỉnh giao, đạt 95,4% so với dự toán TP giao và bằng 104,7% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi thường xuyên lũy kế 11 tháng năm 2022: 382.313 triệu đồng, đạt 

84,5% dự toán tỉnh giao, đạt 84,4% so với dự toán TP giao và bằng 106,2% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

- Chi dự phòng ngân sách lũy kế 11 tháng năm 2022: 3.979 triệu đồng, đạt 

33,7% dự toán giao.  
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- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên năm 2022: 900 

triệu đồng.  

(Có Phụ lục số 06 kèm theo) 

 Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình chấp 

hành ngân sách nhà nước tháng 11 năm 2022./.  

 

 Nơi nhận:                                                                             
- Sở Tài chính tỉnh;                                                                          

- CT, PCT UBND thành phố; 

- Phòng TC-KH TP; 

- C, PCVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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