UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 1371 /TB-SNV

Nam Định, ngày 14 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II
và 6 tháng đầu năm 2022
Căn cứ Thông tư 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;
Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Nam
Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội
vụ;
Căn cứ Quyết định số 2678/QĐ - UBND ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán chi ngân sách đầu năm
2022 cho Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.
Căn cứ Quyết định 280/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28 tháng 01 năm
2022 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế bổ sung lần 1, đợt 1
năm 2022
Căn cứ Quyết định 1093/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14 tháng 6 năm
2022 về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ tỉnh Nam Định;
(Theo biểu 03 và thuyết minh kèm theo)
Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở
Nội vụ tỉnh Nam Định./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở.
- Lưu: VT, VP (NTH).

GIÁM ĐỐC

Triệu Đức Hạnh

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số:

/TB-SNV ngày

tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Đinh)

1. Dự toán được giao: Trong đó
Giao đầu trong quý: 26.261.000.000 đ
Giao bổ sung không thường xuyên: 172.338.264đ
Giao bổ sung kinh phí đào tạo: 190.000.000đ
- Chi quản lý hành chính là: 20.183.338.264 đ
+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 11.011.000.000đ
+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 9.172.338.264 đ
- Chi sự nghiệp đào tạo: 2.440.000.000đ
- Chi sự nghiệp khác (Thực hiện đề án 513): 4.000.000.000đ
2. Chi NSNN quý II năm 2022
- Chi quản lý hành chính
+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 2.225.599.200 đ, đạt 13.96%% dự toán và đạt 14
% so với cùng kỳ năm trước.
+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 1.059.645.464 đ, đạt 10.97% dự toán và
đạt 70.6% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi sự nghiệp đào tạo là: 0đ.
- Chi sự nghiệp khác (Thực hiện đề án 513) là: 0đ
3. Chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022
- Chi quản lý hành chính
+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 4.511.139.200 đ, đạt 14.21%% dự toán và đạt
28.57% so với cùng kỳ năm trước.
+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 2.593.575.464 đ, đạt 23.23% dự toán và
đạt 17.59 % so với cùng kỳ năm trước.
- Chi sự nghiệp đào tạo là: 0đ.
- Chi sự nghiệp khác (Thực hiện đề án 513) là: 0đ
Chi ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2022 chủ yếu tập trung chi lương
và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị và thực
hiện tốt các hoạt động phúc lợi, nâng cao đời sống cán bộ, công chức cơ quan và chi
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao./.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2022
ĐVT: đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện
Quý II năm
2022

So sánh (%)
Dự toán

Cùng kỳ
năm trước

I

Dự toán chi NSNN giao trong năm

26.623.338.264

3.285.244.664

1

Chi quản lý hành chính

20.183.338.264

3.285.244.664

1,283

1,900

1,1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

11.011.000.000 2.225.599.200

1,396

1,409

1,2

KP không thực hiện chế độ tự chủ

9.172.338.264 1.059.645.464

1,097

7,06

2
2,1
3
3,1

Chi sự nghiệp đào tạo
Chi sự nghiệp đào tạo công chức
Sự nghiệp khác
KP không TX thực hiện đề án 513

2.440.000.000
2.440.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000

1,903

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
ĐVT: đồng
Ước thực hiện

So sánh (%)
Cùng kỳ
năm
Dự toán
trước

STT

Nội dung

Dự toán năm

I

Dự toán chi NSNN giao trong năm

26.623.338.264

7.104.714.664

1

Chi quản lý hành chính

20.183.338.264

7.104.714.664

1,656

4,109

1,1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

11.011.000.000

4.511.139.200

1,421

2,857

1,2

KP không thực hiện chế độ tự chủ

9.172.338.264

2.593.575.464

2,323

17,29

2
2,1
3
3,1

Chi sự nghiệp đào tạo
Chi sự nghiệp đào tạo công chức
Sự nghiệp khác
KP không TX thực hiện đề án 513

2.440.000.000
2.440.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000

6 tháng đầu
năm 2022

4,116

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

