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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 Số:        /TB-UBND                       Cao Lộc, ngày        tháng 4 năm 2021 

                               

THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 

  

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính 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 ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán 

thu, chi ngân sách huyện quý I năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện công khai nội dung 

số liệu thu, chi NSNN quý I năm 2021 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021 

- Cân đối ngân sách địa phương quý I (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN 

Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN 

Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I (Chi tiết theo biểu 95/CK-NSNN 

Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

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

phương quý I năm 2021 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

* Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I là 129.887 triệu 

đồng, đạt 34,45% dự toán tỉnh giao, tăng 39,47% so với cùng kỳ. Trong đó: 

+ Thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn chưa bao gồm thu phí theo theo Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thưc̣ 

hiêṇ quý I là 43.474 triệu đồng, đạt 43,91 % so với dự toán tỉnh giao, tăng 16,23% so 

với cùng kỳ.  

+ Thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thực hiện quý I là 86.413 triệu đồng, đạt 31,08% dự toán tỉnh 

giao, tăng 55,07% so với cùng kỳ.  

Chi tiết một số khoản thu như sau: 

- Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 12.870 triệu đồng, 

đạt 32,01%.  

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 3 triệu đồng 
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- Thu tiền sử dụng đất: 17.198 triệu đồng, đạt 114,65% so dự toán tỉnh giao. 

- Thuế thu nhập cá nhân: 1.879 triệu đồng, đạt 39,98% dự toán tỉnh giao; 

- Lệ phí trước bạ: 2.927 triệu đồng, đạt 20,61% dự toán tỉnh giao; 

- Thu phí và lệ phí: 87.702 triệu đồng, đạt 31,10% dự toán tỉnh giao. Trong 

đó phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND là 86.413 triệu đồng, đạt 

31,08% dự toán tỉnh giao; 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 14 triệu đồng. 

- Thuế sử duṇg đất phi nông nghiêp̣: 8 triệu đồng, đạt 2% dự toán tỉnh giao; 

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 628 triệu đồng, đạt 15,7% dự toán tỉnh giao;  

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.630 triệu đồng, đạt 206,25% 

dự toán tỉnh giao; 

- Thu khác ngân sách: 3.029 triệu đồng, đạt 21,64% dự tỉnh toán giao. Trong 

đó, thu phạt An toàn giao thông đạt 973 triệu đồng đạt 24,33% so dự toán tỉnh và 

huyện giao; 

 * Thu ngân sách địa phương được điều tiết theo phân cấp: 35.630 triệu 

đồng đạt 41,08% dự toán giao. 

 2.2. Về chi ngân sách nhà nước  

  Tổng chi ngân sách thực hiện quý I là 149.467 triệu đồng, đạt 24,54% so 

với dự toán tỉnh giao, giảm 17,023% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện quý I là 

17.803 triệu đồng, đạt 113,11 % dự toán giao. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện quý I là 131.664 triệu đồng, đạt 22,65% dự 

toán tỉnh giao, trong đó một số chỉ tiêu: Chi sự nghiệp kinh tế: 1.255 triệu đồng, 

đạt 6,87% so với dự toán huyện giao; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 71.254 triệu 

đồng, đạt 28,41% so dự toán huyện giao; chi sự nghiệp y tế: 19.893 triệu đồng, đạt 

27,91% so dự toán huyện giao; chi quản lý hành chính: 24.326 triệu đồng, đạt 

24,52% dự toán huyện giao. 

Trong quý I năm 2021, huyện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng 

dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ quy định, 

đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chế độ an sinh xã hội; 

chủ động cân đối nguồn để chi đầu tư các công trình trọng điểm.  

 3. Hình thức công khai 

UBND huyện Cao Lộc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách quý I năm 2021 tại Trụ sở UBND huyện Cao Lộc (Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc) và trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Cao Lộc. Thời 

gian công khai được thực hiện bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2021. 

Các cơ quan có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách quý I năm 2021 của huyện Cao Lộc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng 
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Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc xem trên Trang thông tin điện tử của UBND 

huyện Cao Lộc. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo công khai theo quy định./.                                                                         

Nơi nhận:                                                    CHỦ TỊCH  
- Sở Tài chính (B/cáo);                                                                                   

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT.  

 

           Nguyễn Duy Anh 
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