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PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH PHÂN BỔ TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH 2021
(Kèm theo Báo cáo thẩm tra số         /BCTT-KTNS ngày       /7/2022 của Ban KTNS HĐND tỉnh) 1,019,695

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung Số tiền Ghi chú

Tổng số (A+B+C) 1,019,695

A TĂNG THU THƯỜNG XUYÊN 514,633

1
Hoàn trả kinh phí Trung ương tạm ứng
phòng, chống dịch sau khi đã trừ phần
Trung ương hỗ trợ theo quy định

237,424 Quyết định số 2257/QĐ-TTg ngày 31/12/2021
Thủ tướng Chính phủ

2 Chuyển nguồn sang 2022 để phân bổ các
nhiệm vụ: 182,709

a Thực hiện chính sách an sinh xã hội: 124,709

Bổ sung cho Sở Lao động thương binh xã hội
để thăm và tặng quà các gia đình chính sách
nhân dịp 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2022)

18,189

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ và
Kế hoạch số 936/KH-UBND ngày 07/4/2022
của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Bổ sung cho Sở Thông tin và truyền thông để
thực hiện Đề án nâng cao hoạt động thông tin
cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

20,000

Thông báo số 581-TB/TU ngày 10/01/2022
của Tỉnh uỷ Thông báo Kết luận của Ban
TVTU về triển khai một số nhiệm vụ trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông và đề nghị
của Sở Thông tin truyền thông

Thanh toán trả nợ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho
người có công giai đoạn 2 (theo báo cáo của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

86,520

Xây mới: 1505 trường hơp, sửa chữa: 1015
trường hợp theo báo cáo số 794/SLĐTBXH -
NCC ngày 13/4/2022 của  Sở Lao động
Thương binh và xã hội

b Bổ sung nguồn vốn cho các quỹ ngoài ngân
sách 25,000

Tăng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính
sách xã hội – Chi nhánh Hải Dương thực hiện
cho vay hộ nghèo, thanh niên khởi nghiệp và
các đối tượng chính sách khác trên địa bàn
tỉnh

20,000 Thông báo số 461-TB/TU ngày 22/10/2021
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tăng vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 5,000

Ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh tại
Văn bản số 3766/UBND-VP ngày 14/10/2021,
số 4394/UBND-VP ngày 30/11/2021 của
UBND tỉnh

c

Bổ sung vốn đầu tư công cho ngân sách cấp
huyện thực hiện một số công trình theo ý
kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường
trực Tỉnh ủy

33,000
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Hỗ trợ ngân sách huyện Ninh Giang để thực
hiện đầu tư dự án trùng tu, tôn tạo một số hạng
mục công trình thuộc Khu lưu niệm Chủ tịch
Hồ Chí Minh – Di tích lịch sử cấp tỉnh tại xã
Hồng Dụ, huyện Ninh Giang

5,000

Thông báo số 534-TB-TU ngày 22/12/2021
của Tỉnh uỷ Thông báo ý kiến kết luận của
Ban TVTU về chủ trương trùng tu, tôn tạo một
số hạng mục công trình thuộc Khu lưu niệm
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hồng Dụ, huyện
Ninh Giang; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Công văn số 91/UBND-VP ngày 11/01/2022
của UBND tỉnh; ( Quyết định chủ trương đầu
tư số  28/NQ-HĐND ngày 10/3/2022 của
HĐND huyện Ninh Giang với tổng mức đầu
tư: 14,993 tỷ đồng - nguồn vốn 3 nguồn: NS
tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện, xã hội hóa)

Hỗ trợ ngân sách huyện Ninh Giang đầu tư dự
án: Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu nước và tuyến
đường trục xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang
kết nối từ đường huyện DH01 đến QL37

10,000

Đây là công trình nằm liền sau Khu di tích lịch
sử cấp quốc gia (Quan lớn Tuần Tranh),  hiện
đang ô nhiễm môi trường, cảnh quan khu di
tích và tuyến đường nhỏ hẹp hay gây tắc
nghẽn, đi lại khó khăn trong dịp lễ, tết rất cần
thiết đầu tư cải tạo, nâng cấp . Quyết định chủ
trương đầu tư số 28/NQ-HĐND ngày
10/3/2022  với tổng mức đầu tư: 29,471 tỷ
đồng - nguồn vốn 3 nguồn: NS tỉnh hỗ trợ,
ngân sách huyện, ngân sách xã GPMB, nguồn
hợp pháp khác)

Hỗ trợ ngân sách huyện Nam Sách đầu tư dự
án Tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia chùa Trăm
Gian xã An Bình, huyện Nam Sách

8,000

Thông báo số 701-TB/TU ngày 29/4/2022
thông báo kế luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về Dự án Tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia chùa
Trăm Gian xã An Bình, huyện Nam Sách

Hỗ trợ ngân sách huyện Gia Lộc đầu tư dự án
Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm Phó
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị,
xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc

10,000 Ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3 Dự phòng 10% 94,500

Dự nguồn phân bổ cho các dự án cần đẩy
nhanh tiến độ trong năm 2022 và các chính
sách an sinh xã hội phát sinh trong năm
2022.

B Tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với
khai thác khoáng sản, nước thải 8,770

Hỗ trợ thị xã Kinh Môn khắc phục ảnh hưởng
môi trường tại địa phương 8,770

Hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường tại địa
phương nơi có hoạt động khai khác khoáng
sản theo khoản 1 điều 8 Nghị định số
164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính
phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản

C TIẾT KIỆM CHI 496,293

TT Nội dung Số tiền Ghi chú
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1 Nguồn SN giáo dục 15,251 Chuyển nguồn để thực hiện các chế độ nâng
ngạch, chuyển ngạch giáo viên

2 Kinh phí sự nghiệp y tế 175,702
Chuyển nguồn để tiếp tục hỗ trợ mua thẻ
BHYT khi có chính sách tăng lương cơ sở và
tăng đối tượng được hỗ trợ

3 Quỹ két công đức 18,609 Chuyển nguồn để thực hiện chi quản lý, tu bổ,
tôn tạo, di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

4  Chương trình nông nghiệp nông thôn 60,000 Chuyển nguồn để tiếp tục trả nợ chương trình
nông nghiệp nông thôn

5 Các nguồn tiết kiệm chi thường xuyên khác 226,731 Chuyển nguồn để thực hiện các nhiệm vụ

Cụ thể phương án sử dụng:

Sở Y tế 6,141
Chế độ chi cộng tác viên dân số theo Nghị
quyết số NQ số 07/NQ-HĐND ngày 29/4/2022
của HĐND tỉnh

Sở Lao động Thương binh xã hội 14,760

Chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi
thuộc diện hộ nghèo không có vợ, chồng, con
hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc
vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương  (NQ
số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND
tỉnh )

Đài Phát thanh truyền hình 4,383

Chi trả kinh phí thuê dịch vụ truyền dẫn sóng
kênh Hải Dương trên hạ tầng truyền hình số
mặt đất để phục vụ cập nhập thông tin cho
nhân dân trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh
lân cận

Trả nợ chính sách hỗ trợ Chương trình nông
nghiệp nông thôn 90,000 Năm 2020: cắt giảm 60 tỷ bù hụt thu ; phát

sinh 54 tỷ đồng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP
Hải Dương, Tỉnh đoàn và các đơn vị khác 10,508

Công tác Seagame phục vụ cộng đồng, tuần lễ
văn hóa phục vụ cộng đồng, dự phòng
Seagame và các nội dung văn hóa khác ( Theo
Thông báo số.682/TB/TU ngày 22//2022)

Kinh phí khen thưởng vận động viên, huấn
luyện viên còn thiếu năm 2021 và phát sinh
tăng năm 2022 theo NQ16/2020/NQ-HDND
ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh

5,000

NQ16/2020/NQ-HDND ngày 24/12/2020 của
HĐND tỉnh quy định một số chế độ chính sác
đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi
tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa
bàn tỉnh Hải Dương

Kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2022 10,000 Để phục hồi kinh tế sau đại dịch, tạo chính
sách việc làm và ổn định xã hội

TT Nội dung Số tiền Ghi chú
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Thực hiện dự nguồn thực hiện các chính sách
phát sinh trong năm 2022 và các chính sách
an sinh xã hội, chi đầu tư các công trình cần
thiết  khác

85,939

Chính sách thực hiện Nghị định 29/2022/NĐ-
CP về một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực
y tế trong phục vụ công tác phòng chống dịch
( từ 01/01/2021), chính sách phụ cấp cho giáo
viên dạy học sinh khuyết tật theo Thông tư
03/2018/TT-BGDDT quy định về giáo dục hòa
nhập đối với người khuyết tật và các chính
sách khác...

TT Nội dung Số tiền Ghi chú
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