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Hải Dương, ngày      tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai tình hình dự toán ngân sách Nhà nước
9 tháng đầu năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 
06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với 
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 
sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán 
thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

Dự toán giao năm 2022  đơn vị được sử dụng là 145.610 triệu đồng, thực 
hiện đến hết 9 tháng đầu năm 2022 là 67.761 triệu đồng đạt 46,536% dự toán năm 
trong đó:

- Nguồn chi quản lý hành chính dự toán giao là 31.717 triệu đồng; thực hiện 
là 20.382 triệu đồng đạt 64,263% dự toán năm.

- Nguồn sự nghiệp đào tạo dự toán giao là 416 triệu đồng thực hiện là 102 
triệu đồng đạt 24,52% dự toán năm.

- Nguồn sự nghiệp thủy lợi dự toán giao là 18.678 triệu đồng thực hiện là 
14.089 triệu đồng đạt 75,433% dự toán năm.

- Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường dự toán giao là 180 triệu đồng thực 
hiện là 90 triệu đồng đạt 50% dự toán năm.

- Nguồn sự nghiệp nông nghiệp dự toán giao là 90.298 triệu đồng thực hiện 
là 29.922 triệu đồng đạt 33.137% dự toán năm.

- Nguồn sự nghiệp lâm nghiệp dự toán giao là 4.321 triệu đồng thực hiện 
là 3.175 triệu đồng đạt 73,48% dự toán năm.

(Chi tiết theo biểu số 03TT61,TT90 đính kèm)
Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.
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Lương Thị Kiểm
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