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BÁO CÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán  

ngân sách địa phương quý I năm 2021  

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, Ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách 

Nhà nước; Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

 Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2021. Ủy 

ban nhân dân huyện thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

địa phương quý I năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Dự toán thu, chi ngân sách giao năm 2021 

1. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn được Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân huyện giao 104.900,0 triệu đồng, trong đó: 

- Thu thuế, phí, thu khác 81.900,0 triệu đồng. 

- Thu tiền sử dụng đất 23.000,0 triệu đồng. 

2. Dự toán chi ngân sách được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện 

giao 707.873,0 triệu đồng, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 37.580,0 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 652.389,0 triệu đồng. 

- Chi dự phòng: 15.554,0 triệu đồng. 

- Ghi chi tiền cấp quyền sử dụng đất: 2.350,0 triệu đồng. 

II. Tình hình thực hiện quý I năm 2021 

1. Thu ngân sách địa phương đạt 226.348,3 triệu đồng bằng 31,5% dự 

toán Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 86,5% so với cùng kỳ, 

trong đó: 

- Thu nội địa đạt 19.297,7 triệu đồng bằng 18,4% dự toán Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 79,7% so với cùng kỳ (thu thuế, phí và thu 

khác đạt 18.143,1 triệu đồng bằng 22,2% dự toán Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân huyện giao và 95,1% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.154,6 
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triệu đồng bằng 5,0% dự toán Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao 

và 22,1% so với cùng kỳ). 

- Thu chuyển nguồn ngân sách 52.327,0 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 152.217,1 triệu đồng bằng 24,9% dự 

toán Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 71,0% so với cùng kỳ. 

- Thu từ các khoản huy động, đóng góp: 2.506,5 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách địa phương đạt 150.143,1 triệu đồng bằng 21,2% dự toán 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 86,2% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển đạt 14.381,1 triệu đồng bằng 38,3% dự toán Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 142,4 % so với cùng kỳ. 

- Chi thường xuyên đạt 133.095,0 triệu đồng bằng 20,4% dự toán Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giao và 104,4% so với cùng kỳ. 

- Chi dự phòng 450,0 triệu đồng bằng 2,9% dự toán Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện giao và 106,0% so với cùng kỳ 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên đạt 2.217,0 triệu 

đồng bằng 100,0 % nguồn kinh phí được giao. 

(Chi tiết có phụ lục 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN) 

 Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương quý I năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện công bố công khai để các cơ 

quan, đơn vị biết theo dõi và chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;                    

- Lưu: VT, TCKH.               

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng 
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