
BÁO CÁO 

V/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  

năm 2021  

 

Kính gửi: UBND thị xã 

 

Căn cứ 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 tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã năm 2021, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình 

hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã năm 2021 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã: 

- Cân đối ngân sách thị xã năm 2021 (biểu số 93/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 (biểu số 94/CK-NSNN đính 

kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thị xã năm 2021 (biểu số 95/CK-NSNN đính 

kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 

năm 2021: 

 2.1 Thực hiện thu ngân sách:  

Tổng thu ngân sách địa phương hưởng thực hiện là 573.177.427 ngàn 

đồng, đạt 110,7% dự toán HĐND thị xã thông qua.  

* Thu mới ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện: 348.818.526 ngàn 

đồng, đạt 143% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 131,5% so với 

dự toán điều chỉnh HĐND thị xã giao.  

 Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn có kết quả thực hiện như sau: 

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 74.292.976 ngàn 

đồng, đạt 137,6% so với dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 128,1% so 

với dự toán điều chỉnh HĐND thị xã giao.  

- Thu tiền sử dụng đất: 185.368.050 ngàn đồng, đạt 148,3% so với dự 

toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 137,3% so với dự toán điều chỉnh 

HĐND thị xã giao.  

- Thuế thu nhập cá nhân: 28.409.319 ngàn đồng, cùng đạt 189,4% so với 

dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và dự toán điều chỉnh HĐND thị xã giao.  
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- Thu lệ phí trước bạ: 37.563.415 ngàn đồng, đạt 134,2% so với dự toán 

điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 110,5% so với dự toán điều chỉnh HĐND thị 

xã giao.  

2.2 Thực hiện chi ngân sách:  

Thực hiện chi NSNN: 429.664.010 ngàn đồng, đạt 112,7% so với dự toán 

điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 82,2% so với dự toán điều chỉnh HĐND thị 

xã giao.  

Trong đó:  

- Thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản: 146.389.958 ngàn đồng (không 

bao gồm giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh), đạt 125,7% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao và đạt 87,9% kế hoạch vốn thị xã giao.  

- Chi thường xuyên: 275.921.067 ngàn đồng, đạt 119,4% so với dự toán 

điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 88,5% so với dự toán điều chỉnh HĐND thị 

xã giao. 

- Chi tạm ứng ngân sách: 7.352.985 ngàn đồng. 

* Ghi chú: chi ngân sách năm 2021 tiếp tục thực hiện trong thời gian 

chỉnh lý ngân sách (đến 31/01/2022).  

3. Hình thức công khai:  

Theo quy định tại điều 13 Thông tư  343/2016/TT-BTC về hình thức công 

khai, phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị UBND thị xã công bố Báo cáo về việc 

công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách thị xã 

năm 2021 trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã (theo hình thức công khai 

bắt buộc). 

Trên đây là nội dung Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách thị xã năm 2021 (số liệu công khai thực hiện đến ngày 

31/12/2021). 

 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên;                                                                                    

-Lưu: VT. 

                                                                                       

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

  

 

 

         Nguyễn Ngọc Sanh 
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