
BÁO CÁO 
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NGÂN SÁCH NN HUYỆN Ý YÊN NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết số:           /QĐ - UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện) 

 

1. Về thu ngân sách (biểu số 97/CK - NSNN): 

Tổng thu NSNN là: 1.214.837 triệu đồng. Trong đó: Thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn năm 2021 thực hiện là 782.099 triệu đồng, đạt 136% so với dự 

toán tỉnh giao và 151% so với dự toán HĐND huyện giao.  

Thu nội địa: 134.365 triệu đồng, đạt 106% so với dự toán tỉnh giao và 

136% so với dự toán HĐND huyện giao.Trong đó: Thu ngoài quốc doanh: 

57.263 triệu đồng, đạt 120% so với dự toán tỉnh giao và 118% so với dự toán 

HĐND huyện giao, tiền thuê mặt đất mặt nước: 6.669 triệu đồng đạt 366% so 

với dự toán tỉnh giao và 366% so với dự toán HĐND huyện giao….. 

Mặc dù tổng thu NSNN đạt 136% so với dự toán tỉnh giao và đạt 151% so 

với dự toán HĐND huyện giao. Nhưng vẫn còn một số khoản thu chưa đạt như 

thu thuế TN cá nhân là 5.699 triệu đồng đạt 90% so với dự toán tỉnh giao và 

43% so dự toán HĐND huyện giao, Thu hoa lợi công sản 4.962 triệu đồng đạt 

90% so với dự toán tỉnh giao.  

2. Về chi ngân sách (biểu 98/CK - NSNN): 

* Chi ngân sách địa phương: 

Dự toán tỉnh giao là: 701.033 triệu đồng 

Chi ngân sách địa phương năm 2021 thực hiện: 1.098.693 triệu đồng đạt 

157% so với dự toán tỉnh giao trong đó: 

* Chi đầu tư phát triển: 113.273 triệu đồng đạt 324% so với dự toán tỉnh giao.  

* Chi thường xuyên: 710.880 triệu đồng đạt 109% so với dự toán tỉnh giao. 

Chi thường xuyên năm 2021 chủ yếu tập trung chi lương và các khoản có tính 

chất như lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của các cơ quan, đơn vị 

sự nghiệp,chi bầu cử đại biểu QH khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, chi đầu tư, chi công 

tác phòng chống dịch bệnh covid-19; Ngoài ra thực hiên tốt các chính sách an sinh xã 

hội nói riêng và chi phát triển kinh tế xã hội nói chung trên địa bàn huyện Ý Yên./. 
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