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NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021 
 

1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước quý III năm 2021 thực hiện 3.315.826 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 2.984.081 triệu đồng, bằng 72% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và bằng 62% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu xuất nhập 

khẩu ước đạt 331.745 triệu đồng, bằng 166% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và đạt 133% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương quý III năm 2021 thực hiện đạt 10.212.276 triệu 

đồng, bằng 86% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 82% chỉ tiêu Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 2.701.137 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 4.426.500 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.363.744 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương quý III năm 2021 thực hiện hết đạt 9.029.465 

triệu đồng, bằng 76% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 72% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 1.182.405 triệu đồng, bằng 33% so với 

chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện 6.360.588 triệu đồng, bằng 115% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: Thực hiện 

1.484.466 triệu đồng, bằng 88% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 


