TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN
6 tháng đầu năm 2022

Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước.
Tình hình kinh tế - xã hội được duy trì ổn định và có nhiều khởi sắc.

Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

6,42%

2,44%

17,3%

15,5%

100,4$

100,4 USD/thùng

Kết quả thu NSNN đạt tích cực; các nhiệm vụ chi được thực hiện theo dự toán,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cân đối NSNN đảm bảo.
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Các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022
Phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra:
tăng trưởng kinh tế 6-6,5%, giữ vững kinh tế vĩ mô, chống lạm phát, giữ vững
bội chi NSNN,...

Tập trung triển
khai kịp thời,
trọng tâm,
trọng điểm các
giải pháp chính
sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ
Chương trình
phục hồi và
phát triển kinh
tế - xã hội.

Tăng cường
công tác quản
lý thu; Đẩy
mạnh thực
hiện các giải
pháp chống
thất thu,
chuyển giá,
gian lận
thương mại,
các hoạt động
thương mại
dựa trên nền
tảng số,...

Điều hành chi
NSNN theo dự
toán, chặt chẽ,
hiệu quả, đảm
bảo nguồn lực
hỗ trợ phục
hồi kinh tế;
đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu
tư công.

Đẩy mạnh tái
cấu trúc, cổ
phần hóa
doanh nghiệp
nhà nước, đổi
mới đơn vị sự
nghiệp công
lập, Thực hiện
quản lý giá
theo nguyên
tắc thị trường,
phối hợp chặt
chẽ trong kiềm
chế lạm phát.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước)
Điện thoại: (024)22202828

Email: tkns@mof.gov.vn
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