
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN  CHƯ SÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 552 /BC-UBND Chư Sê, ngày   09   tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 

 huyện từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2022 

 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khóa X, kỳ họp thứ Chín. 

     

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện về việc quyết định dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 và 131/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2022 của UBND huyện Chư Sê về việc phân bổ kinh phí thực hiện 

phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 

huyện từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2022 (tính đến ngày 28/11/2022) như sau: 

- Tổng nguồn dự phòng được sử dụng năm 2022:  10.299,706 triệu đồng. 

Trong đó:+ Dự toán giao đầu năm:  8.818,184 triệu đồng. 

                 + Dự toán bổ sung: 1.481,522 triệu đồng. 

- Lũy kế số đã sử dụng đến hết tháng 6 năm 2022:   7.975,873 triệu đồng. 

- Số đã sử dụng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2022:  -207,568triệu đồng. 

- Số còn lại đến hết ngày 28/11/2022:     2.531,401 triệu đồng. 

(Có bảng chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ họp 

thứ Chín biết, theo dõi và giám sát theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban KT-XH HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu VT, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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BẢNG PHÂN BỔ KINH PHÍ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG  

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỪ THÁNG 7 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2022 

  

ĐVT: 1.000 đồng 

 
STT Tên đơn vị Nội dung Số tiền 

Ghi 

chú 

I DỰ TOÁN ĐƯỢC SỬ DỤNG NĂM 2022 10.299.706   

1 Dự toán giao đầu năm 8.818.184   

2 
Hoàn trả nguồn dự phòng kinh phí phòng chống dịch 

Covid - 19 năm 2021 
1.481.522   

II LŨY KẾ ĐÃ SỬ DỤNG HẾT NGÀY 30/6/2022 7.975.873   

III SỐ SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 11  -207.568   

1 Trung tâm y tế huyện KP phòng chống dịch SXH  28.525   

2 
Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp 

Phân bổ ngân sách để triển khai 

phòng chống dịch bệnh động 

vật trên cạn và thủy sản trên địa 

bàn huyện năm 2022 

390.000   

3 
UBND thị trấn Chư 

Sê 

Hoàn trả nguồn Dự phòng KP 

cắm mốc quy hoạch chi tiết 

KDC TDP 3  

-105.275   

4 
Các phòng ban thuộc 

huyện 
KP phụ cấp cấp ủy năm 2021 83.893   

5 
Trung tâm văn hoá, 

TT và thể thao 

KP tổ chức Lễ khai mạc hè, 

ngày Olympic trẻ em và Phát 

động toàn dân tập luyện môn 

bơi phòng, chống đuối nước 

năm 2022 

5.880   

6 UBND xã Dun KP phục vụ diễn tập cấp xã 56.528   

7 
Trung tâm văn hoá, 

TT và thể thao 

KP tham gia Liên hoan tuyên 

truyền lưuđộng lần thứ II năm 

2022 

51.950   

8 UBND xã H'Bông 
KP hỗ trợ tổ chức lễ ra mắt 

NTM 
21.033   

9 UBND xã Ia Blang KP phòng chống dịch Covid 93.250   

10 UBND Ia H'Lốp  KP phòng chống dịch Covid 53.874   

11 UBND xã Ia Glai KP phòng chống dịch Covid 70.893   

12 
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 

Hưởng ứng ngày Ngày Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam 

năm 2022 

2.400   

13 
Văn phòng huyện ủy 

Chư Sê 
Hỗ trợ cán bộ đi học năm 2022 134.491   



14 Phòng Nội vụ huyện 

Mua trang thiết bị làm việc cho 

lãnh đạo mới bổ nhiệm theo 

tiêu chuẩn, định mức 

17.000   

15 
BQL công trình đô 

thị và VSMT 

KP lắp đặt biển báo ATGT tại 

trường Nguyễn Du 
8.540   

16 Phòng Nội vụ KP đối thoại với Thanh niên 15.600   

17 
Phòng Lao động TB 

và XH 

 Kinh phí thực hiện việc chi hỗ 

trợ mai táng phí cho các đối 

tượng theo quy định. 

298.000   

18 UBMTTQ huyện 

Kinh phí tổ chức thăm và tặng 

quà tại 15 khu dân cư tổ chức 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 

tộc năm 2022 

47.000   

19 
Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp 

Kinh phí thực hiện “Mô hình 

trình diễn giống lúa mới” 

chuyển đổi trên đất lúa bị hạn 

vụ Đông Xuân 2022-2023 

244.405   

20 Trung tâm y tế huyện 

Kinh phí thực hiện công tác 

phòng chống dịch sốt xuất 

huyết trên địa bàn huyện 

49.435   

21 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Về việc phân bổ ngân sách để 

tổ chức gặp mặt doanh nghiệp 

kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt 

Nam năm 2022 

27.500   

22 
UBND xã Ayun và Ia 

Ko  

Đối ứng thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2022 

260.000   

23 

Phòng Dân tộc, Hội 

LHPN và UBND các 

xã (Ayun, H'Bông, Ia 

Ko, Al bá, Ia Blang) 

 Đối ứng thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia phát 

triển KTXH vùng ĐB DTTS và 

miền núi năm 2022 trên địa bàn 

huyện Chư Sê 

211.000   

24 
BQL dự án ĐTXD 

huyện 

Hoàn trả nguồn dự phòng KP 

đac cấp để thực hiện trường 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

-2.387.090   

25 UBND xã Ayun 
Tạm cấp kinh phí phụ cấp 

lương biên chế mới tuyển 
113.600   

 
SỐ CÒN LẠI ĐẾN 28/11/2022 2.531.401   
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