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NGÂN SÁCH QUÝ IVNĂM 2021 
 

1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước quý IV năm 2021 thực hiện 5.3615.633 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 5.205.149 triệu đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và bằng 111% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu xuất 

nhập khẩu ước đạt 410.484 triệu đồng, bằng 205% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và đạt 164% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương quý IV năm 2021 thực hiện đạt 14.228.034 triệu 

đồng, bằng 120% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 114% chỉ tiêu Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.814.721 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 5.903.216 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.652.302 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương quý IV năm 2021 thực hiện hết đạt 14.101.108 

triệu đồng, bằng 119% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 113% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 2.232.353 triệu đồng, bằng 88% so với 

chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện 8.314.393 triệu đồng, bằng 103% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

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

1.709.416 triệu đồng, bằng 101% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 


