
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đà Nẵng, ngày 05  tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 

 

1. Về thu ngân sách 

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 7.241.835 triệu đồng, đạt 
36,93% dự toán Trung ương giao. Cụ thể: 

a) Thu nội địa: 5.749.002 triệu đồng, đạt 38,05% dự toán, gồm: 

- Thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất): 4.317.284 triệu đồng, đạt 34,79% 
dự toán; 

 - Thu tiền sử dụng đất là 1.431.718 triệu đồng, đạt 53,03% dự toán. 

 b) Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.492.309 triệu đồng, đạt 33,16% dự toán. 

 c) Thu huy động đóng góp: 204 triệu đồng. 

d) Thu viện trợ: 320 triệu đồng. 

2. Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương (không bao gồm chi chuyển giao giữa các 
cấp ngân sách địa phương) là 4.941.273 triệu đồng, đạt 34,4% dự toán Trung ương 
giao, cụ thể một số lĩnh vực chi như sau: 

- Chi đầu tư phát triển: 3.159.778 triệu đồng.  

- Chi thường xuyên 1.779.675 triệu đồng, đạt 21,9% dự toán. 

- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.820 triệu đồng, đạt 100% dự toán. 

3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

a) Về thu ngân sách 

Trên cơ sở số thu trong 3 tháng đầu năm 2022 có thể đánh giá tình hình sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn nhìn chung từng bước dần được phục hồi, thu ngân 
sách nhà nước đảm bảo tiến độ so với dự toán giao. 

b) Về chi ngân sách 

Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân 
sách tiết kiệm, đúng chế độ quy định; chủ động nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản 
các công trình quan trọng, trọng điểm của thành phố; ưu tiên, sắp xếp bố trí ngân 
sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngân sách không bổ sung ngoài dự toán trừ 
nhiệm vụ đột xuất có tính cấp bách thành phố giao. Các cơ quan, đơn vị không 
tham mưu, đề xuất các chương trình hoạt động, chủ trương, chính sách mới phát 
sinh tăng kinh phí khi chưa đảm bảo nguồn ngân sách. 

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 
Quý I năm 2022 của thành phố Đà Nẵng./. 
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