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BÁO CÁO 

Tình hình công khai về số liệu dự toán ngân sách năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 994/STC-TCĐT ngày 29/4/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách 

nhà nước năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định báo cáo tình hình thực 

hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 như sau: 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 

3368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng 

Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022. Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thực hiện công khai: 72 dự án. 

- Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

chưa thực hiện công khai: không có. 

 (có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Tràng Định kính gửi Sở Tài chính xem xét tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài Chính; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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