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BÁO CÁO 

Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021  

của thành phố Đồng Xoài. 

————————— 

Kính gửi: 

- Sở Tài chính; 

- Thành ủy Đồng Xoài; 

- Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật NSNN; 

Trên cơ sở kết quả điều hành ngân sách được giao, Ủy ban nhân dân 

thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tổng quyết toán ngân sách Nhà 

nước năm 2021 của thành phố Đồng Xoài, cụ thể như sau: 

I. VỀ QUYẾT TOÁN THU NSNN: 

Tổng thu NSNN thực hiện năm 2021 là 1.652 tỷ 970 triệu đồng (làm tròn 

số đến hàng triệu đồng), đạt 186% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 118% dự 

toán điều chỉnh HĐND thành phố thông qua, tăng 09% so với thực hiện năm 

2020.  

Trong đó: 

1. Thu NSNN trên địa bàn: 1.055 tỷ 313 triệu đồng, đạt 151% dự toán 

điều chỉnh tỉnh giao, đạt 136% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua và tăng 10% so với thực hiện năm 2020. Chi tiết các khoản thu phát 

sinh trên địa bàn như sau: 

- Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 200 tỷ 176 triệu đồng, 

đạt 103% dự toán điều chỉnh tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 

tăng 10% so với thực hiện năm 2020. 

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 115 tỷ 794 triệu đồng, đạt 181% dự toán 

điều chỉnh tỉnh và HĐND thành phố thông qua, tăng 147% so với thực hiện năm 

2020. Nguồn thu này tăng cao từ chuyển nhượng QSDĐ, đồng thời do giá đất 

được điều chỉnh theo Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thuế bảo vệ môi trường (phí xăng dầu): 10 tỷ 950 triệu đồng, đạt 91% 

dự toán điều chỉnh tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 7% so 

với thực hiện năm 2020. Nguồn thu này không đạt do thực hiện giãn cách xã hội 

để phòng chống dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người 

dân giảm. 
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- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 4 tỷ 511 triệu đồng, đạt 150% dự 

toán điều chỉnh tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 49% so 

với thực hiện năm 2020. 

- Thu tiền cho thuê đất: 179 tỷ 804 triệu đồng, đạt 514% dự toán điều 

chỉnh tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 58% so với thực 

hiện năm 2020. Nguồn thu này tăng đột biến so với chỉ tiêu giao do trong năm 

có một số doanh nghiệp trên địa bàn nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê. 

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 6 tỷ 083 triệu đồng, đạt 101% dự 

toán điều chỉnh tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 3% so với 

thực hiện năm 2020. 

- Thu tiền sử dụng đất: 341 tỷ 559 triệu đồng, đạt 142% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, đạt 107% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua và tăng 126% so với thực hiện năm 2020. Nguồn thu này đạt khá do 

chuyển mục đích đất ở trong dân tăng và đấu giá đất công trên địa bàn. 

- Thu lệ phí trước bạ: 160 tỷ 228 triệu đồng, đạt 134% dự toán điều chỉnh 

tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 51% so với thực hiện năm 

2020. Nguồn thu này đạt khá do hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

tăng đột biến, giá đất được điều chỉnh theo Quyết định 18/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đồng thời do nhu cầu mua xe ô tô trên địa bàn tăng cao.   

- Thu phí, lệ phí: 11 tỷ 264 triệu đồng, đạt 113% dự toán điều chỉnh tỉnh 

và Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 17% so với thực hiện năm 2020.  

- Thu khác ngân sách: 24 tỷ 945 triệu đồng, đạt 208% dự toán điều chỉnh 

tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 54% so với thực hiện năm 

2020. Nguồn thu này tăng cao từ một số khoản thu không ổn định, tăng đột biến, 

cụ thể như sau:  

+ Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT:     3 tỷ 183 triệu đồng 

+ Thu phạt VPHC do ngành thuế thực hiện:    2 tỷ 589 triệu đồng 

+ Thu phạt khác (trong đó có thu phạt VPHC trong lĩnh vực y tế): 

          9 tỷ 713 triệu đồng 

+ Thu tịch thu:               414 triệu đồng 

+ Thu hồi các khoản chi năm trước:      2 tỷ 140 triệu đồng 

+ Thu khác còn lại:                       6 tỷ 906 triệu đồng 

2. Thu kết dư NSNN năm 2020 là 111 tỷ 920 triệu đồng (gồm ngân sách 

thành phố: 88 tỷ 008 triệu đồng; ngân sách xã, phường: 23 tỷ 912 triệu đồng). 

3. Thu chuyển nguồn NSNN năm 2020 mang sang là 215 tỷ 130 triệu 

đồng (gồm ngân sách thành phố 197 tỷ 917 triệu đồng; ngân sách xã, phường: 

17 tỷ 213 triệu đồng).  
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4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 270 tỷ 608 triệu đồng, đạt 143% dự 

toán tỉnh giao; đạt 91% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông 

qua, giảm 3% so với thực hiện năm 2020. 

(Số liệu quyết toán chi tiết có phụ biểu 61, kèm theo). 

II. VỀ QUYẾT TOÁN CHI NSNN: 

Tổng chi NSNN thực hiện năm 2021 là 1.265 tỷ 622 triệu đồng, đạt 181% 

dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 103% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân 

thành phố và tăng 32% so với thực hiện năm 2020. Trong đó: 

1. Chi đầu tư phát triển: 302 tỷ 709 triệu đồng, đạt 160% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, đạt 79% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông 

qua, tăng 26% so với thực hiện năm 2020. Tổng chi đầu tư XDCB bao gồm cả 

chuyển nguồn dự toán, chuyển nguồn được kéo dài năm 2020 và nguồn trợ cấp 

của tỉnh 100 tỷ (GPMB dự án kè và nạo vét hồ Suối Cam).   

2. Chi thường xuyên: 571 tỷ 752 triệu đồng, đạt 135% dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, đạt 100% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 

tăng 14% so với thực hiện năm 2020. Chi tiết như sau:  

- Chi sự nghiệp kinh tế: 119 tỷ 679 triệu đồng, đạt 106% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, đạt 85% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông 

qua và tăng 01% so với thực hiện năm 2020. Nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua do một số nội dung đã bố trí cho 

phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường nhưng thanh toán chưa 

kịp trong năm 2021.     

- Chi sự nghiệp môi trường: 15 tỷ 532 triệu đồng, đạt 114% dự toán điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 16% so với thực hiện năm 

2020.  

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 216 tỷ 699 triệu đồng, đạt 125% dự 

toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 97% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua, tăng 11% so với thực hiện năm 2020. Nguyên nhân chưa đạt là 

do kinh phí sửa chữa CSVC trường học đã bố trí giải ngân chưa kịp trong năm 

2021. 

- Chi sự nghiệp y tế: 50 tỷ 236 triệu đồng, đạt 161% dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, đạt 138% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 

tăng 46% so với thực hiện năm 2020. Chi sự nghiệp y tế tăng cao do bổ sung 

kinh phí mua sắm thuốc vật tư y tế, trang thiết bị và phụ cấp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục - thể thao: 4 tỷ 803 triệu đồng, 

đạt 140% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 92% dự toán điều chỉnh Hội đồng 

nhân dân thành phố thông qua, giảm 01% so với thực hiện năm 2020. Khoản chi 

này chưa đạt dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, một số nội dung tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố phải 

chuyển qua năm 2022.  
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- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: 1 tỷ 437 triệu đồng, đạt 110% dự 

toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 86% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua, tăng 24% so với thực hiện năm 2020.  

- Chi đảm bảo xã hội: 16 tỷ 647 triệu đồng, đạt 111% dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, đạt 112% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 

giảm 14% so với thực hiện năm 2020. Chi đảm bảo xã hội tăng so với dự toán 

do bổ sung kinh phí chi cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ người lao động 

bị mất việc làm…do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và 

Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ. 

- Chi quản lý hành chính: 91 tỷ 627 triệu đồng, đạt 139% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, đạt 101% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua, tăng 7% so với thực hiện năm 2020.  

- Chi An ninh - Quốc phòng: 32 tỷ 028 triệu đồng, đạt 178% dự toán điều 

chỉnh tỉnh giao, đạt 121% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua, tăng 37% so với thực hiện năm 2020. Chi An ninh - Quốc phòng tăng 

cao do bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các 

khu cách ly. 

- Chi khác ngân sách: 23 tỷ 064 triệu đồng, đạt 1.938% dự toán điều chỉnh 

tỉnh giao, đạt 112% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, 

tăng 639% so với thực hiện năm 2020. Chi khác ngân sách tăng cao do hỗ trợ 

người lao động bị mất việc làm, hỗ trợ hộ kinh doanh tại các phường xã bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP 

của Chính phủ. 

3. Chi chương trình mục tiêu: 176 triệu đồng, đạt 52% dự toán điều chỉnh 

Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 66% so với thực hiện năm 2020. 

4. Chi chuyển nguồn: 389 tỷ 670 triệu đồng. Trong đó: 

- Chuyển nguồn ngân sách thành phố 312 tỷ 659 triệu đồng, gồm: chuyển 

nguồn vốn XDCB là 56 tỷ 494 triệu đồng; Chuyển nguồn chi thường xuyên tại 

các đơn vị là 12 tỷ 526,2 triệu đồng; Chuyển nguồn cải cách tiền lương bao gồm 

cả 70% tăng thu cân đối (không tính thu SDĐ) là 195 tỷ 058 triệu đồng; Chuyển 

nguồn tăng thu và tiết kiệm chi là 48 tỷ 580,3 triệu đồng. 

- Chuyển nguồn ngân sách xã phường là 77 tỷ 011 triệu đồng.   

5. Chi tạm ứng: 1 tỷ 315 triệu đồng (nợ tạm ứng của Trung tâm PTQĐ 

thành phố từ nhiều năm trước). 

(Số liệu quyết toán chi tiết có phụ biểu 62, kèm theo). 

III. VỀ QUYẾT TOÁN THU, CHI NS KHỐI PHƯỜNG-XÃ: 

1. Về thu ngân sách:  

Tổng thu ngân sách khối xã, phường là 188 tỷ 481 triệu đồng (làm tròn số 

đến hàng triệu đồng), đạt 128% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành 

phố thông qua, tăng 23% so với thực hiện năm 2020. Trong đó: thu phát sinh 
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trên địa bàn 98 tỷ 955 triệu đồng, đạt 171% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân 

dân thành phố, tăng 53% so với thực hiện năm 2020; thu bổ sung từ ngân sách 

thành phố là 48 tỷ 401 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân 

dân thành phố, tăng 20% so với thực hiện năm 2020; thu kết dư là 23 tỷ 912 

triệu đồng; thu chuyển nguồn 17 tỷ 213 triệu đồng. Số thu cụ thể từng phường, 

xã như sau: 

- Phường Tân Phú: Tổng thu 28 tỷ 809 triệu đồng, đạt 197% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 54% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 19 tỷ 795 triệu đồng, đạt 353% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 98% so với thực hiện năm 

2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 2 tỷ 616 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 3% so với thực hiện năm 2020; 

thu kết dư 2 tỷ 760 triệu đồng; thu chuyển nguồn 03 tỷ 637 triệu đồng. 

- Phường Tân Đồng: Tổng thu 9 tỷ 069 triệu đồng, đạt 117% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 14% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 4 tỷ 084 triệu đồng, đạt 146% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 63% so với thực hiện năm 2020; 

thu bổ sung từ ngân sách thành phố 4 tỷ 159 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 11% so với thực hiện năm 

2020; thu kết dư là 726 triệu đồng; thu chuyển nguồn là 100 triệu đồng. 

- Phường Tân Thiện: Tổng thu 10 tỷ 372 triệu đồng, đạt 106% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 10% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 2 tỷ 707 triệu đồng, đạt 129% 

chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 29% so với thực hiện 

năm 2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 4 tỷ 993 triệu đồng, đạt 100% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 20% so với thực hiện năm 

2020; thu kết dư 2 tỷ 672 triệu đồng. 

- Phường Tân Xuân: Tổng thu 12 tỷ 951 triệu đồng, đạt 120% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 7% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 4 tỷ 888 triệu đồng, đạt 177% 

chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 50% so với thực hiện 

năm 2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 4 tỷ 215 triệu đồng, đạt 100% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 15% so với thực hiện năm 

2020; thu kết dư 3 tỷ 221 triệu đồng; thu chuyển nguồn 626 triệu đồng. 

- Phường Tân Bình: Tổng thu 11 tỷ 991 triệu đồng, đạt 111% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 23% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 5 tỷ 374 triệu đồng, đạt 129% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 18% so với thực hiện năm 2020; 

thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 2 tỷ 188 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 62% so với thực hiện năm 2020; 

thu kết dư là 3 tỷ 368 triệu đồng; thu chuyển nguồn là 1 tỷ 061 triệu đồng. 
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- Phường Tiến Thành: Tổng thu 19 tỷ 413 triệu đồng, đạt 97% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 11% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 10 tỷ 243 triệu đồng, đạt 95% 

chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 25% so với thực hiện 

năm 2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 5 tỷ 174 triệu đồng, đạt 101% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 21% so với thực hiện năm 

2020; thu kết dư 815 triệu đồng; thu chuyển nguồn là 3 tỷ 181 triệu đồng. 

- Xã Tiến Hưng: tổng thu 67 tỷ 622 triệu đồng, đạt 138% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 48% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 37 tỷ 429 triệu đồng, đạt 198% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 98% so với thực hiện năm 

2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 16 tỷ 162 triệu đồng, đạt 100% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 65% so với thực hiện năm 

2020; thu kết dư 9 tỷ 754 triệu đồng; thu chuyển nguồn 4 tỷ 276 triệu đồng. 

- Xã Tân Thành: tổng thu 28 tỷ 254 triệu đồng, đạt 116% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 59% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: thu phát sinh trên địa bàn 14 tỷ 434 triệu đồng, đạt 137% chỉ 

tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 51% so với thực hiện năm 

2020; thu bổ sung từ ngân sách thành phố 8 tỷ 893 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 47% so với thực hiện năm 2020; 

thu kết dư 596 triệu đồng; thu chuyển nguồn 4 tỷ 331 triệu đồng. 

(Số liệu quyết toán chi tiết có phụ biểu tổng hợp thu phường xã, kèm theo). 

2. Về chi Ngân sách:  

Tổng chi Ngân sách khối xã, phường là 188 tỷ 068 triệu đồng, đạt 128% 

chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 45% so với 

thực hiện năm 2020. Trong đó: chi XDCB 27 tỷ 842 triệu đồng, đạt 64% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 4% so với thực hiện năm 2020; 

chi thường xuyên 83 tỷ 038 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng 

nhân dân thành phố, tăng 3% so với thực hiện năm 2020; chi chương trình mục 

tiêu (vốn sự nghiệp nông thôn mới) 176 triệu đồng; chi chuyển nguồn 77 tỷ 011 

triệu đồng. Chi tiết như sau: 

- Phường Tân Phú: Tổng chi 28 tỷ 809 triệu đồng, đạt 197% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 81% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: chi thường xuyên 12 tỷ 652 triệu đồng, đạt 122% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 3% với thực hiện năm 2020; chi 

chuyển nguồn 16 tỷ 157 triệu đồng.  

- Phường Tân Đồng: Tổng chi 9 tỷ 069 triệu đồng, đạt 117% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 7% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: chi thường xuyên 7 tỷ 203 triệu đồng, đạt 97% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 20% với thực hiện năm 2020; chi 

chuyển nguồn 1 tỷ 866 triệu đồng.  
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- Phường Tân Thiện: Tổng chi 10 tỷ 372 triệu đồng, đạt 106% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 18% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: chi thường xuyên 8 tỷ 362 triệu đồng, đạt 88% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 4% với thực hiện năm 2020; chi 

chuyển nguồn 2 tỷ 009 triệu đồng.  

- Phường Tân Xuân: Tổng chi 12 tỷ 950 triệu đồng, đạt 120% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 46% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: chi thường xuyên 8 tỷ 590 triệu đồng, đạt 87% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 15% với thực hiện năm 2020; chi 

chuyển nguồn 4 tỷ 360 triệu đồng. 

- Phường Tân Bình: Tổng chi 11 tỷ 988 triệu đồng, đạt 111% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 2% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: chi thường xuyên 9 tỷ 041 triệu đồng, đạt 97% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 19% với thực hiện năm 2020; chi 

chuyển nguồn 2 tỷ 947 triệu đồng.  

- Phường Tiến Thành: Tổng chi 19 tỷ 413 triệu đồng, đạt 97% chỉ tiêu 

điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, giảm 7% so với thực hiện 

năm 2020. Trong đó: chi XDCB 2 tỷ 098 triệu đồng, đạt 26% chỉ tiêu điều chỉnh 

Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 81% so với thực hiện năm 2020; chi thường 

xuyên 7 tỷ 474 triệu đồng, đạt 90% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân thành 

phố, tăng 10% so với thực hiện năm 2020; chi chuyển nguồn 9 tỷ 841 triệu 

đồng.   

- Xã Tiến Hưng: Tổng chi 67 tỷ 213 triệu đồng, đạt 137% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 88% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: chi XDCB 12 tỷ 258 triệu đồng, đạt 49% chỉ tiêu điều chỉnh 

Hội đồng nhân dân thành phố, giảm 3% so với thực hiện năm 2020; chi thường 

xuyên 21 tỷ 813 triệu đồng, đạt 112% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân dân 

thành phố, tăng 17% so với thực hiện năm 2020; chi chuyển nguồn 33 tỷ 142 

triệu đồng.   

- Xã Tân Thành: Tổng chi 28 tỷ 254 triệu đồng, đạt 116% chỉ tiêu điều 

chỉnh Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tăng 65% so với thực hiện năm 

2020. Trong đó: chi XDCB 13 tỷ 486 triệu đồng, đạt 123% chỉ tiêu điều chỉnh 

Hội đồng nhân dân thành phố, tăng 156% so với thực hiện năm 2020; chi 

thường xuyên 7 tỷ 902 triệu đồng, đạt 95% chỉ tiêu điều chỉnh Hội đồng nhân 

dân thành phố, tăng 8% so với thực hiện năm 2020; chi CTMT 176 triệu đồng; 

chi chuyển nguồn 6 tỷ 689 triệu đồng.   

(Số liệu quyết toán chi tiết có phụ biểu tổng hợp chi phường xã, kèm theo). 

IV. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2021: 

1. Tổng thu ngân sách được hưởng năm 2021: 1.266.034.832.823 đồng 

(Một ngàn, hai trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu, tám 

trăm ba mươi hai ngàn, tám trăm hai mươi ba đồng). 
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Trong đó: 

- Thu phát sinh trên địa bàn:                                    668.377.318.981 đồng 

- Thu chuyển nguồn năm 2020 sang:                       215.130.029.291 đồng 

- Thu kết dư năm 2020:                                   111.919.577.971 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                               270.607.906.580 đồng 

2. Tổng chi ngân sách năm 2021:                         1.265.621.629.348 đồng 

(Một ngàn, hai trăm sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi mốt triệu, sáu 

trăm hai mươi chín ngàn, ba trăm bốn mươi tám đồng). 

Trong đó: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                302.708.534.746 đồng 

- Chi thường xuyên:                                           571.751.838.180 đồng 

- Chi Chương trình mục tiêu (NTM):          176.197.000 đồng 

- Chi chuyển nguồn:                                 389.669.883.422 đồng 

- Chi tạm ứng:           1.315.176.000 đồng 

3. Cân đối giữa số thu ngân sách được hưởng và số chi ngân sách năm 

2021, ngân sách thành phố kết dư:                                       413.203.475 đồng 

(Bốn trăm mười ba triệu, hai trăm lẻ ba ngàn, bốn trăm bảy mươi lăm 

đồng). 

 Gồm:  

- Kết dư ngân sách thành phố:                                                          0 đồng 

- Kết dư ngân sách xã - phường:                                413.203.475 đồng 

+ Kết dư nguồn chi thường xuyên (SNKT):           387.656.000 đồng 

+ Kết dư dự toán chi thường xuyên:    25.547.475 đồng 

(Số liệu quyết toán chi tiết có phụ biểu 60, kèm theo). 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 1. Kết quả đạt được: 

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, 

nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ 

lực, cố gắng của các đơn vị ngay từ đầu năm nên tình hình thu ngân sách trên 

địa bàn đạt khá so với chỉ tiêu tỉnh giao (đạt 186% chỉ tiêu) và Hội đồng nhân 

dân thành phố thông qua (đạt 118% chỉ tiêu), tăng 09% so với thực hiện năm 

2020; trong năm có 09/10 khoản thu đạt và vượt kế hoạch giao, chi tiết: thuế 

công thương nghiệp và ngoài quốc doanh (103%), thuế thu nhập cá nhân 

(181%), thu thuế SDĐ đất phi nông nghiệp (150%), thu tiền cho thuê đất 

(514%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (101%), thu tiền SDĐ (107%), thu 

lệ phí trước bạ (134%), thu phí lệ phí (113%), thu khác ngân sách (208%). Với 
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kết quả thu ngân sách như trên, thành phố Đồng Xoài đã chủ động trong quá 

trình điều hành ngân sách địa phương, cân đối được thu, chi.  

- Chi ngân sách thành phố đảm bảo, công tác quản lý chi ngân sách được 

kiểm soát tốt, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Các đơn vị, phường, xã 

đã tuân thủ các quy định về quản lý chi theo dự toán và kế hoạch đề ra. Nhờ tích 

cực, chủ động trong điều hành chi NSNN phù hợp với khả năng thu ngân sách, 

thành phố đã đáp ứng được các nhiệm vụ chi của bộ máy hành chính, an sinh xã 

hội và an ninh, quốc phòng, đặc biệt chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19. Trong năm thành phố chủ động thực hiện cắt giảm chi hội nghị, tiết kiệm 

thêm 10% kinh phí chi thường xuyên (ngoài khoán) theo Nghị quyết 58/NQ-CP 

ngày 08/6/2021 của Chính phủ để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, 

với tổng số tiền 16 tỷ 500 triệu đồng. 

- Việc thực hiện tự chủ về biên chế và tài chính theo Nghị định 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đã được triển khai, các đơn vị 

đã chủ động thực hiện chi ngân sách theo dự toán được giao, bảo đảm tiết kiệm, 

hiệu quả.  

2. Tồn tại, hạn chế và khó khăn:  

2.1. Về thu ngân sách:  

Tổng số thu trên địa bàn thành phố nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch 

giao (9/10 khoản thu). Tuy nhiên đối với nguồn thu tiền SDĐ số thu là 341.559 

triệu đồng/320 tỷ đồng (đạt 107% chỉ tiêu thu) nhưng số thu được hưởng theo 

phân cấp để cân đối chi đầu tư XDCB là 221 tỷ 607 triệu đồng/254 tỷ đồng (đạt 

87% chỉ tiêu giao chi), hụt chi cân đối 32 tỷ 393 triệu đồng, ảnh hưởng đến chi 

đầu tư XDCB của địa phương năm 2021. Trong năm có một số khoản thu tăng 

đột biến như: thu tiền cho thuê đất (514%) do một số doanh nghiệp trên địa bàn 

nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thuế thu nhập cá nhân (181%) 

chủ yếu từ hoạt động chuyển nhượng QSDĐ, đây là các nguồn thu không bền 

vững, không ổn định. 

Trong năm, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp khai 

thác nguồn thu, chống thất thu, cưỡng chế thu nợ đọng thuế. Chi Cục thuế phối 

hợp đã xây dựng các kế hoạch tăng cường quản lý kê khai thuế và hoàn thuế; 

kiểm tra chống thất thu ngân sách, triển khai các nhiệm vụ quản lý thu nợ thuế.... 

Tuy nhiên tình trạng gian lận, trốn tránh nghĩa vụ thuế vẫn còn diễn ra, dẫn đến 

thất thu, nợ đọng thuế còn cao. Việc khai thác nguồn thu mới thực hiện chậm; 

công tác phối hợp quản lý các hộ kinh doanh chưa chặt chẽ giữa các đơn vị; việc 

xử lý tồn tại, vướng mắc của bộ thuế phi nông nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến 

tiến độ thu ngân sách của các phường- xã. 

2.2. Về chi ngân sách: 

Chi đầu tư XDCB thực hiện năm 2021 là 302 tỷ 709 triệu đồng, đạt 160% 

dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 79% dự toán điều chỉnh Hội đồng nhân dân 
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thành phố thông qua và tăng 26% so với thực hiện năm 2020. Chi đầu tư XDCB 

cả năm không đạt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao do trong năm hụt 

thu cân đối chi từ nguồn thu SDĐ, ngoài ra công tác chuẩn bị đầu tư của một số 

dự án công trình XDCB nguồn vốn thành phố còn chậm, có dự án đến hết quý 

2/2021 mới khởi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trong năm. 

Năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-

2020, Định mức phân bổ chi hoạt động thường xuyên chưa đáp ứng được hoạt 

động thực tế và biến động giá cả thị trường từ năm 2017 đến nay, vì vậy các đơn 

vị khó khăn trong việc thực hiện tự chủ, tiết kiệm chi để tăng thu nhập nhằm 

khuyến khích, động viên tinh thần cho CBCNVC-NLĐ.  

Trên đây là báo cáo tổng quyết toán NSNN năm 2021 của thành phố 

Đồng Xoài; Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài báo cáo Sở Tài chính, 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-Sở Tài chính; 

-TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

-CT, PCT UBND thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-Các phòng, ban chuyên môn thành phố; 

-HĐND, UBND các phường, xã; 

-LĐVP, CV: KT;               

-Lưu: VT. 

                               CHỦ TỊCH 
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