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BÁO CÁO 

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà 

nước 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động - TBXH 

 

 I. Thu, chi, nộp NSNN phí, lệ phí 

 1. Thu lệ phí: 

 - Thu lệ phí cấp phép lao động ngoài nước: 3,4 triệu đồng  

 - Số lệ phí nộp NSNN 100%:  3,4 triệu đồng 

 2. Thu phí: 

           3.Thu chi phí: 

        II. Chi ngân sách nhà nước cấp: 

 Tổng dự toán được giao đầu năm của Văn phòng Sở 13.216,27 triệu đồng, 

tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 6.417,81triệu đồng, đạt 48,56% 

so với dự toán được giao, bằng 127,7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 

tỷ lệ chi cao hơn so với cùng kỳ năm trước là do dịch bệnh covid 19 cơ bản đã 

được kiểm soát nên các nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện theo đúng kế 

hoạch đề ra. 

 1. Chi quản lý hành chính - Kinh phí chi thường xuyên 

 - Dự toán giao năm 2022: 7.476.266.000 đồng.  

 - Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 2022: 3.512.145.221 đồng, đạt 46,98% 

so với dự toán năm 2022, bằng 103,4% so với cùng kỳ năm 2021.  

 - Dự toán còn lại: 3.964.120.779 đồng 

        2. Chi đảm bảo xã hội – Kinh phí không thường xuyên:  

 - Dự toán giao năm 2022: 5.740.000 đồng 

 - Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 2022: 2.879.290.000 đồng, đạt 50,62% 

so với dự toán năm 2022, bằng 178,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

 - Dự toán còn lại: 2.860.709.809 đồng. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu 

- chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng Sở Lao động – Thương binh 

và xã hội tỉnh Cao Bằng./. 

 Nơi nhận: 

 - Các phòng chuyên môn của Sở; 

 - Cổng thông tin điện tử; 

 - Lưu VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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