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UY BAN NHAN DAN cQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
IIUYEN ME LINH Dc 1p - Tip' do - Hnh phuic  

S: 225 /TB-UBND Me Linh, ngây 08 tháng 4 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Vê vic cong ho cong khai s lieu và thuyt minh tInh hInh 
thiic hin dij' toán ngân sách huyn 03 tháng dâu nàm 2022 

Can cr Lut Ngân sách Nhà nu'c ngày 25/6/20 15; 

Can cü' Nghi dj.nh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh Phü 
quy djnh chi tit và huó'ng dn thi hành Lut Ngân sách Nhà nuó'c; 

Can ci1 Thông tij s 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài 
chInh hu'óng dn thrc hin cong khai ngân sách di vâi các cp ngân sách; 

Can ciii' vào tInh hInh thirc hin dir toán ngân sách huyn Me Linh 03 
tháng dãu närn 2022; 

UBND huyn Me Linh, giao Phông Tài chInh- Kê hoich thirc hin cOng 
khai s lieu và thuyt rninh tInh hInh thrc hin dir toán ngân sách huyn Me 
Linh 03 tháng du närn 2022 ('theo các biêu kern theo Thong báo nay,); 

HInh thiirc cong khai: Cong b trên cng thông tin din ti:r cüa UBND 
huyn MC Linh; 

UBND huyn MC Linh thông báo d các ca quan, dan vj, Ca nhân lien 

quan biêt va thirc hin./. 

ATo'i u/ia,,: 
- Ti' Huyn üy, TT I-IDND huyii (dé b/cáo); 
- 1)/c CT UBND huyen (dé b/cáo); 
- Các cl/c PCT UBND huyn; 

Viii phàng l-luyn iy; 
- Van plièrig HDND - UBND huyn; 
- Các phông, ban thuôc UBND liuyii; 
- Viên KSND, Tôa AND huyen; 
- Cac doãn the ó.  huyên; 
- U BND các xä, thi trflii thuc Iiuyn; 
- lu'u: VT, TCKH,ç9 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
ITU VI N ME LINH Dôc lap - Ti' do - Hnh phüc 

Me Linh, ngày tháng 4 nàm 2022 

THUYET MINH 
KET QUA THTIC HIN NHIM VIJ TIIU, CIII 

NGAN SACH HUYN ME LINH 3 THANG DAU NAM 2022 

Nàrn 2022, là nãrn thü hai K hotch phát trin kinh t - xä hi giai domn 
202 1-2025 và là nãrn du thôi k n dnh ngân sách giai doan 2022-2025, nên có 
nghia rt quan tr9ng trong vic thrc hin các mlic tiêu, nhim vii phát trin kinh t - 
xã hôi, tài chInh - ngân sách nãm 2022 và giai doin 2022-2025; 

Ngay tr du narn, Thuing trirc Huyn u - HDND - UBND huyn dâ chi 
dçto Co quan thu, Tài chinh, Kho Btc, chInh quyn cp xà, thj trn trin khai dng 
bô cac giái pháp thit thirc vi mic tiêu thrc hin dir toán ngân sách nhà nuic nàm 
2022 môt each tIch cue, phân dâu vu9't müc dci toán thu NSNN duc HDND 
huyn giao, cu th các chi tiêu nhu sau: 

A. TONG THU NGAN SACH NHA NIXO'C. 

Tng thu can d& ngân sách Nhà nu'ó'c 3 tháng dâu näm 2022 trên dja bàn 
huyôn u'ó'c dat 434.578 triu dông, bang 5 1,95% dr toán HDND Thành phô giao 
và 27,92% du toán 1-IDNID huyn giao näm 2022, tang 146,26% so c1ng kST ('trong 
do: thu ngán sách nhà nicO'c du'Q'c hzthng theo phán cp uâc dgt 271.630 triu 
dOng, bang 54,67% du' tothn Thành phO giao và bang 27,14 % dy' toán HDND 
huyn giao, tang 258,96% so vó'i cling k5',). Tng thu ngân sách tang so vói cüng kST 
là ngay trong qu I s thu tin sir diing dt cüa các dir an dä np s tin 140.868 
triêu dng. Ben cnh do, các khoân thu ngoài quc doanh nhu thu giá trj gia tang, 
thud thu nhp doanh nghip du dt k hoch; Các khoân thu chi tit nhu sau: 

1. Thu ngoài quc doanh: 

U'ó'c dt 82.499 triu dng, bang 32,61% dr toán Thành ph giao và HDND 
huyên giao, bang 100,02% so ci1ng ks', trong do: 

- Thud GTGT u'c dat 55.769 triu dng, bang 36,74% dir toán Thành phô 
và 1IDND huyn giao, tang 2 1,12% so cüng ks'; 

- Thu TNDN u'óc dat 26.648 triu dng, bang 26,46% di,x toán Thành phô 
và IIDND huyn giao, giãm 26,69% so ci1ng ki; 

- Thu tiêu thii dc bit uóc dtt uóc dt 31 triu dng, bang 34,79% dir toán 
Thành ph và HDND huyn giao, tang 259,4% so cüng ks'; 

- Thug tài nguyen dat 50 triêu dng, bng 12,61% dr toán Thành phô và 
IIDND huyên giao, giàrn 43,97% so ciing kS'; 
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NhIn chung s thu dtt theo k hotch giao; có dugc k& qua trên là do Chi 
cue thuê dä có nhrng bin pháp chi do quyêt lit tir vic thçrc hin rà soát nguôn 
thu, dánh giá tInh hInh nç có khà näng thu, dông thai triên khai các nhóm giâi 
pháp, biên pháp tang cung cong tác thu phát sinh, thu hôi nçi dçng và cong tác 
cu'O'ng chê dt hiu qua; 

2. Thu 1 phi tru'ó'c bi: 

U'óc dat 24.576 triu dng, bang 72,34% d? toán Thành ph va HDND 
huyn giao, giãrn 3,54% so cüng k, trong do: 

- Thu tru'Oc bt nhà dt uc dit 2.53 1 triu dng, bang 42,18% di,r toán 
Thành ph và HDND huyn giao, tang 9 12,28% so cüng ki; 

- Thu truó'c'ba o to, xe may uóc dat 22.046 triu dng, bang 30,16% dir toán 
I'hành phô và HDNID huyn giao, giàm 12,62% so cing kST; 

3. Thuê sü' ding dat phi nông nghip: 

U'ó'c dtt 5.633 triu dng, bang 76,64% dr toán TP và HDNID huyn giao, 
tang 1.026,6% so cüng ki; 

4. Thu den bñ thiêt hal do NN thu hôi dat: 

U'ó'c dt 8.059 triu dng, bng 402,93% so cüng ks'; 

5. Thu phi và I phi: 

lfóc dit 8.9 13 triu dOng, bang 37,29% dr toán Thành ph và HDND huyn 
glao, tang 3,34% so cng ki; 

S thu tang so vó'i cüng kST là do nhu cu cUa ngithi dan v giao djch mua 
ban phu'ong tin giao thông tang lam cho các khoãn thu L phi dAng k, cap biên 
phu'o'ng tin giao thông tang. 

6. Thu tñ' qu5 dt cong Ich, hoa hyi cong san: 

Uó'c dt 244 triu dng, bang 8,12% dr toán Thành phé và HDND huyn 
giao, giãrn 65,2% so cñng k. S thu giâm so vói cüng kS'  là do các xã, thj trân 
1hire hin thanh l2 các hcp dông hêt hn và to chüc dâu giá cho thuê dê san xuât 
nOng nghip Va nuôi trông thüy san, so thu nay s dugc thçrc hin trong 09 tháng 
cuOi närn; 

7. Thu thuC thu nhp Ca nhân: 

U'ó'c dat 22.775 triu dng, bang 46,86% dix toán Thành phô va HDND 
huyn giao, tang 28,45% so cüng kST; 

8. Tiên sü' ding dat: 

S thu tin sü dung dt trên dja bàn huyn trong 03 tháng du näm 2022 uc 
dat 274.263 triu dOng, dt 81,87% dr toán Thành phô và 26% dir toán HDND 
Ii uyën giao, tang 862,19% so cüng kS'.  Nguyen nhân sO thu tiên si1r dng dat tang so 
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v6i cong kS'  lâtrong qu)2 1 các dir an ngoài ngân sách dä np tin sir ding dt 
140.868 triu dông; 

9. Thu tiên thuê dat, mt nu*c: 

U'ó'c dtt 1.899 triu dng, bang 3,16% dir toán Thành ph và HDND huyn 
giao, giârn 32,19% so cüng kST; Nguyen nhân giãm: so thu näm 2022 chua dn kr 
thông báo np tiCn thuê dat, mt nuc, nguôn thu nay së duc thirc hin trong 09 
tháng cuôi nãrn; 

10. Thu khác NS: 

lfóc dtt 4.784 triu dng, bang 17,99% dir toán Thành pM và HDND huyn 
giao, giãrn 34,58% so cüng ki; 

Ngành Thu dã chi:i dng trin khai áp diing dng b và quy& 1it các bin 
pháp quan 1 thu, khai thác nguôn thu và chông that thu ngân sách. Nu 1oti tth s 
thu tiCn sO' ding dat, thI so thu u'óc dt 152.257 triu dông, tang 4,3% so cüng kS"; 

Sr pMi hp gi&a các Ca quan Thug - Kho bac - Tài chInh và cp u5i, chInh 
quyCn dia phu'ang trong cong tác quàn l thu, chi ngân sách duçc tang cu'mg, dam 
bão thu dOng, thu dO và huy dng kjp thai các nguôn thu vào NSNN; 

Thy nhiên, do kinh t th gii noi chung và nuécc ta nói riêng con khó khän 
ye vic huy dng von và san xuât kinh doanh cOa các doanh nghip; Nhu câu tiêu 
thi hang hóa suy giârn; Mt khác, do ãnh hu'âng cOa dii dch Covid-19 tiêp tiic 
din biCn phirc tap,.. .làrn ânh huO'ng ló'n dn k& qua thu Ngân sách. Day là khó 
khãn chung cOa cá nuóc, can nhting giãi pháp mang tInh vi mô d khàc phçic; 

B. CIII NGAN SACH: 

Tong chi ngân sách nhà nuc huyn Me Linh 3 tháng du näm 2022 uâc dt 
345.371 triêu dOng, bang 17,06% k hoach, tang 17,7% so cOng kS'.  Các khoãn chi 
dat duoc cu the nhi.r sau: 

I. Tong chi can dôi ngãn sách: 

Ifo'c dt 336.695 triu dng, bang 17,96% k hotch, tang 15,81% so vi 
cing k, gôrn: 

1. Chi dãu tu' xãy dirng co ban: 

U'ó'c dt 1Q2.423 triu dng (trong do, ngân sách huyn uác dat  102.423 
triu dOng), bang 11,32% dir toán, tang 20,5% so vó'i cOng ks'; 

2. Chi thu'ông xuyên: 

Tng chi thung xuyên trong 3 tháng du näm uc dt 219.890 triu dông, 
bang 23,58% dr toán, tang 7,87% so cOng ki. Trong do: 

a) Chi sir nghip giáo diic và dào tao: 

U'oc dit 97.52 1 triu dng (trong do ngan sách cp huynuc dat  97.52 1 
triêu dOng), bang 21,06% dci toán, tang 1,45% so cOng kS'.  Vic diêu hành chi dam 
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báo dü nguôn cho cong tác giáo duc - dào tto trén dja bàn huyn, quy mô giáo diic 
tiôp tuc on dinh, co s& vat chat phuc vil day và h9c duc tAng ciiông; 

b) Chi SN y t, dan s - K}IH gia dInh: 

U'ó'c dt 2.571 triu dng (trong do ngân sách cp huyn uóc dat  1.404 triu 
dOng, ngân sách cap xã u'oc dat  1.167 triu dông), bang 9,52% dir toán, giàm 
28,84% so clrng k3i. Diêu hành chi darn báo dü ngun kinh phi thirc hin các nhim 
v1i tr9ng tarn ye cong tác y tê, dan so - KHHGD; cong tác tuyên truyên, 4n dng, 
quail 1' nâng cao chat 1ung chAm SOC süc khoé sinh san, kê hoach  hoá gia dInh 
du'yc tang cuD'ng; cong tác v sinh môi truè'ng, phông chông djch bênh Covid-19 
duoc triCn khai hiêu qua; 

c) Chi sir nghip vAn hóa - Thông tin: 

Uóc dat  2.998 triu dng (trong do ngân sách cp huyn u'óc dat  2.659 triu 
dOng, ngân sách Cap xA uâc dat 339 triu dong), bang 3 1,67% dir toán, giàm 9,96% 
so ci1ng kS'. Cong tác diCu hânh chi dArn bão dü nguOn thirc hin CaC nhirn vi1 ye 
vAn boa - TT trCn da bàn huyn; 

d) Chi sr nghip truyn thanh: 

Uó'c dat  388 triu dng (trong do ngân sách cp huyn UâC dat 157 triu 
dOng, ngân sAch Cap xA uc dat  231 triu dong), bang 9,63% dci toán, giAm 45,31% 
so cing kS'. ViC diCu hành chi tai  các cap ngân sách dAm bAo dü nguOn cho cong 
tác tuyCn truyCn cac chInh sách, chC d, các nhim vii kinh tê - chinh tr - xA hi 
trCn dia bàn; 

c) Chi sr nghip The dc th thao: 

U'ó'c dat  584 triu dng (trong do ngân sách cp huyn dat  580 triu dng, 
ngAn sach cap xã dat 4 triu dông), bang 8,4% dir toán, giâm 60,88% so cüng kS'; 

f) Chi sçt' nghip rnOi tru'ng: 

U'óc dat  18.720 triu dng, bang 32,62% dir toán, tAng 17,26% so cüng kST. 
Ngay tiir dAu näm huyn dA thrc hin tam  üng kinh phi v sinh môi truông theo chi 
dao cüa UBND thành phô. Cong tác diêu hành chi dam bào nguôn kinh phi phcic 
vu cong tác duy trI v sinh môi trung trCn da bàn huyn theo hgp dOng kinh tC 
giU'a Ban QLDA du tu xây drng vi Cong ty cô phân dâu tu phAt triên rau sach 
SOng Hông theo Quyêt djnh s 4198/QD-UBND ngày 25/12/2020 cüa UBND 
huycn MC Linh ye vic phC duyt ket qua 1ira ch9n nhà thâu gói thâu so 3: Duy trI 
vô sinh rnOi tru'ing tren da bàn huyn Me Linh giai doan  202 1-2023 (03 nAm); 

g) Chi s.r nghip kinh t: 

tió'c dat 2.196 triu dng (trong do ngân sách cp huyn uc dat  1.402 triu 
dOng, ngân sách cap xã uo'c dat  794 triu dOng), bang 5,26% dci toán, giâm 53,64% 
so cling Diu hành chi dam bào dü nguOn kinh phi thc hin các nhim v11 
1r9ng tarn trong nArn; 

11) Chi quAn 1 hành chInh: 
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U'óc dat  44.117 triu dông (trong do ngân sách cp huyn uâc dat  21.176 
triçu dông, ngân sách cap xà uc dat 22.941 triu dng), bang 26,35% dir toán, 
tang 5,09% so cñng kS'. Vic diêu hành chi dam bão dü nguôn kinh phi thc hin 
các nhiêrn vu chInh trj - xã hi trén dja bàn huyn; 

i) Chi dam bão xã hôi: 

U'óc dat  42.685 triu dông (trong do ngân sách cp huyn dat  30.955 triu 
dông, ngãn sách cap xã dat  11.730 triu dông), bang 37,51% dir toán, tang 43,22% 
so vói cüng k5'; 

j) Chi khác ngân sách: Uâc dat  1.130 triu dng (trong do ngân sách cap 
huyän dat  1.130 triu dong), bang 13,95% d.r toán, tang 2,73% so cüng k5'. 

II. Chi Diii' phông: U'ó'c dat  14.383 triu dng, bang 37,93% dx toán (chi 
tliy'c hiên cac bin pháp phông djch Covid-19 trên dja bàn huyn); 

Ill. Chi tü' .ngun bô sung có mic tiêu tfr ngân sách cap trên: 

U'ó'c dat  8.676 triu dông (trong do, chi thung xuyên là 5.929 triu dông; 
clii dâu tu' xây dirng 2.747 triu dng), bang 5,79% kê hoach.  Khoàn chi nay chü 
yêu là clii dc thii cong tác Dãng va chi tang qua cho các dôi tu'çing chinh sách theo 
quy dinh cüa thành phô và chi bô sung dâu tu xây dçrng ca bàn; 

flanh giá clii ngan sách: 

Clii ngân sách darn bão theo dir toán, co bàn dáp 1rng yêu cu thirc hin các 
nhiêm vu Kinh t - ChInh trj - Xã hi cüa huyn, dông thi dam bào kjp thai các 
khoân chi chê do cho can bô cong chrc, viên chirc các dan vi trirc thuc. Vic diêu 
hành clii du'yc barn sat nhirn vu theo Nghj quyêt HDND da giao, moi khoàn chi 
phát sinh phuc vu nhirn vii chinh tr cüa huyn dêu ducic sir dông cüa Thung 
tnrc I IDND huyn; 

Viêc diu htnh chi ngân sách tai  các xà, thj trn dam bào thic hin t& thr tir 
un tiCn các khoàn chi ma Luât ngân sách dä dé ra, không dê tInh trng ng luo'ng, 
phu cap và các khoán trich theo luong cüa can b, cong chc, viên chic dáp irng 
1< p  tlii nguOn kinh phi thrc hin các nhim vi,i trçng tarn trên dja bàn; 

'I'rên day là thuy& minh kt qua thirc hin thu chi ngân sách huyn Me Linh 
3 tháng dâu nàrn 2022./i— 

IVo', iihn: 
- IT i-iuyn öy, TT HDND huyn (dê b/cáo); 
- 1)/c CT UBND huyn (dé b/cáo); 
- Các die PCT UBND huyn; 
- Vn phàng I-1uyn iiy; 
- Van phông I-IDND - UBND huyn; 
- Các phông, ban thuc UBND huyn; 
- Viôn KSND, TOa AND huyên; 
- Cñc doãn the d huyn; 
- UBND các xã, till trn thuc huyii; 
- Liru: VT, TCKI-1. 



UBNI) 1IUYEN ME LINH Biu s6 93/CK-NSNN 

CAN DO! NGAN SACH HUYN ME LINH 3 THANG DAU NAM 2022 

Dctn vi: Triu dn 

STT NO! DUNG Dir toán näm 
Thuc hiên 

qu (3 tháng, 
nàm) 

So sánh woe thuc hiên vOi 
(%) 

Dçr toán näm 
Cüng k 

nàm truó'c 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TONG NGUON THU NSNN 
TREN DIA BAN 

1.556.540 569.996 36,62 182,87 

I Thu can di NSNN 1.556.540 434.578 27,92 246,26 

1 Thu nôi dia 1.556.540 434.578 27,92 246,26 

2 Thu viên tm - 

Thu chuyên nguôn tfr näm 
trtrO'c chuyên sang 

135.4 18 100,15 

B 
TONG CIII NGAN SACH 
I1UY1• N 

2.024.536 345.371 17,06 117,70 

lông chi cIn di ngãn sách 
h uyn 

1.874.774 336.695 17,96 115,81 

1 Chi du lu phát trin 904.503 102.423 11,32 120,50 

2 Chi thuà'ng xuyên 932.355 219.890 23,58 107,87 

3 Di phông ngân sách 37.916 14.383 37,93 759,38 

Chi tfr ngun b sung có 
nine tiêu tfr NS cap tinh 

149.762 8.676 1,51 322,06 

I 

Clii tr ngun b sung có mic 
tiêu ti NS cp tinh giao du 

nãm 

149.762 8.676 6,83 322,06 

2 

Clii tr nguôn bô sung có rniic 
tiu tn NS c.p tinh giao bô 

sung trong nãrn 

- - 

1/1 



UJ3ND I1UYEN ME LINH Biêu s 94/CK-NSNN 

THU'C HIEN THU NGAN SAd NHA NUC 3 THANG JJAU NAM 2022 

Dan vi: Triêu dn 

SiT NQI DUNG Du toán näm 
Thirc hin qu 
(3 thäng du 

näm) 

So sänh u*c thuc hiên 
VO' (%) 

Du toán 
näm 

dung k' 
näm truóc 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TONG THU NSNN TREN IMA BÀN 1.556.540 434.578 27,92 246,26 

1 Thu nôi dia 1.556.540 434.578 27,92 246,26 

I Thu ttr kim virc doanh nghip nhà nuóc 238 

2  
- 

Thu ttr khu vy'c doanh nghiëp cO vn du tu' 
uuóc ngoài 

590 

3 Thu ti khu vjc kinh t ngoai quc doanh 252.990 82.499 32,61 100,02 

- Ihue giátr giatäng 151.800 55.769 36,74 121,12 

- Thu tiêu thu däc biêt 90 31 34,97 629,40 
Thud thu nlip doanh nghip 100.700 26.648 26,46 73,31 

- Thu tâi nguyen 400 50 12,61 56,03 

Thu khác NQD 

- Thus mon bài 

4 '[hue thu nhp cá nhân 48.600 22.775 46,86 128,45 

5 ThuC bão ye moi tru'Ong 106 3 1.561 

6 LC phi tru'O'c b 79.100 24.576 72,34 96,46 

- LC phi tRró'c ba nhã dt 6.000 2.531 42,18 1.012,28 

- LÔ phi tru'ó'c ba xe may, 0 tO, tãu thuyn 73.100 22.046 30,16 87,38 

7 Thu phi, IC phi 23.900 8.913 37,29 103,34 

Irong ìó: Phcn QH, xâ, thf lrd'n quán lj 6.050 4.358 72,04 105,78 

S Các khoán thu v nhà, dt 1.122.350 289.853 25,83 857,45 

- T/nic •s'i' thing dat nóng nghicp 

- i'h,ic' si dt'ng dat phi nóng nghip 7.350 5.633 76,64 1.126,60 

- i/ui lieu st dung dat 1.055.000 274.263 26,00 962,19 

- Tiuu rho thué daL, lhuê mat nuóc 60.000 1.899 3,16 67,81 

Tiën duo ihnê và lien ban nhà ó.  thuóc so,  

hüii 1717(1 /111'O'C 

- i/in iin dé'n hit lhiêl hai khi NN thu ho'i dat 8.059 402,93 

9 Thu tir hoat dông x s kin thit 

10 Thu khOc ngân sách 26.600 4.784 17,99 65,42 

irong c/u: Phán QH, xa, th/ lrd'n quOn i 10.000 1.159 11,59 57,03 

1/2 



SiT NO! DUNG D toán nm 
Thirc hin qu 
(3 tháng du 

nm) 

So sänh uó'c thuc hin 
VOI (%) 

Diy toán 
nm 

Cüng ki 
näm truóc 

A B 1 2 3=2/1 4 
Thu tir qu dat cong Ich, hoa Ioi cong san 
khác 

3.000 244 8,12 34,80 

11 1'hu viên tr0 - 

B 
T!IU NGAN SAd HUYEN DOC 
IlUONG THEO PHAN CAP 

1.000.781 271.633 27,14 358,96 

I Tr cãc khoãn thu phân chia 834.881 225.656 27,03 45 1,24 

Các khoán thu ngân sách huyn duçic huO'ng 
100% 

165.900 45.978 27,71 179,15 
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UBN1) IIU YEN ME LINH Biu s 95/CK-NSNN 

THUC HIIN CIII NGAN SACH HUYIN 3 THANG DAU NAM 2022 

Don vi: Triêu ddn 

STT NQI DUNG Dir toán nãm 
Thic hin qu 
(3 tháng dâu 

nam) 

So sánh iróc thtrc 
hin vó'i (%) 

Dir toán 
Cungky 

nam trtro'c 

4 B 1 2 3=2/1 4 

TONG CIII NGAN SACH HUYEN 2.024.536 345.371 17,06 117,70 

A CIII CAN DO! NGAN SAd FIUYN 1.874.774 336.695 17,96 115,81 

I Chi dim tu' phát triên 904.503 102.423 11,32 120,50 
I Chi dimu tu' cho các du an 904.503 102.423 11,32 120,50 

2 Clii dâu tu phát trin khác 

II Chi thu'ô'ng xuyên 932.355 219.890 23,58 107,87 
7'iing thE 

1 Clii giáodic-dâotovâdyngh 463.119 97.521 21,06 101,45 

2 Clii khoa hoc và cong ngh 

3 Clii y t& dan sê và gia dInh 26.999 2.571 9,52 71,16 

4 Clii van hóa thông tin 9.465 2.998 3 1,67 90,04 

5 Clii phát thanh, truyn hInh 4.027 388 9,63 54,69 

6 Clii th due th thao 6.957 584 8,40 39,12 

7 Clii bdo ye môi truOng 57.381 18.720 32,62 117,26 
8 Clii hoçttdngkinht 41.719 2.196 5,26 46,36 

Chi hotdiig cüa co quan quãn 1 hành 
climb, dang, doan the 

167.444 44.117 26,35 105,09 

10 ChibâoddmxähOi 113.796 42.685 37,51 143,22 

11 Clii khdc 8.100 1.130 13,95 102,73 

III Di' phông ngân sách 37.916 14.383 37,93 759,38 

H 
CIII TIINGUONBO SUNG CO 
MIJC TIEU TIJ NGAN SACII CAP 
TREN 

149.762 8.676 5,79 322,06 

I Cliuong trmnh nic tiêu quc gia 

2 
Clii các chuong trInh dr an quan tr9ng 
von dau tu 

126.500 2.747 2,17 

Clii các nhiêrn vçi, chInh sách kinh Pill 

thuong xuyen 
23.262 5.929 25,49 220,09 

/ 
('h/cóc nhini vi, chInh sách kinh phi 
Ihuong xuyen giao dau nam 

23.262 5.929 25,49 220,09 

('Iii các nhiéin vu, chInh sách kinh phi 

ihirông xuyên giao bO sung trong närn 
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