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THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
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DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2022 

Năm 2022 là năm đầu thời kỳ ngân sách giai 
đoạn mới theo Luật Ngân sách Nhà nước và 
Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của 
Quốc hội khóa XIV 

Dự toán thu NSNN năm 2022 được xây dựng 
theo chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở 
đánh giá khả năng thực hiện thu NSNN năm 
2021, tình hình năm 2022 do thay đổi cơ chế, 
chính sách và tác động của đại dịch Covid-19 

Thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới 
sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm 
thuế quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 



 
Tổng chi ngân sách địa phương là 16.306.380 triệu 
đồng 

• Chi ngân sách tỉnh là 8.283.093 triệu đồng 

• Chi ngân sách huyện là 8.023.287 triệu đồng 

Chi ngân sách tỉnh là 8.283.093 triệu đồng 

• Chi đầu tư phát triển là 2.926.624 triệu đồng 

• Chi thường xuyên là 3.299.248 triệu đồng 

• Các khoản chi còn lại là 2.057.221 triệu đồng 

Chi ngân sách huyện là 8.023.287 triệu đồng 

• Chi đầu tư phát triển là 2.650.892 triệu đồng 

• Chi thường xuyên là 5.202.108 triệu đồng 

• Các khoản chi còn lại là 170.287 triệu đồng 

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 



 

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  

THEO LĨNH VỰC NĂM 2022 
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Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình 
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