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A. THU NGÂN SÁCH 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là: 1.144.212.104.107 đồng, phần 

ngân sách huyện xã được điều hành là: 807.630.461.830 đồng. Trong đó: ngân 

sách huyện là: 597.129.049.347 đồng, ngân sách xã là: 210.501.412.483 đồng. 

Các khoản thu cụ thể như sau: 

1. Thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn.  

Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021 là: 447.196.097.507 

đồng, bằng 133,2% dự toán giao và tăng 23,6% so với năm 2020; Trong đó: 

- Có 10 khoản thu đạt và vượt so với dự toán tỉnh huyện giao, bao gồm: 

+ Thu tiền cấp quyền sử dụng đất thực hiện 330.464.104.500 đồng, bằng 

137,7% dự toán. 

+ Thu từ doanh nghiệp trung ương: Thực hiện 794.239.105 đồng,  

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: Thực hiện 

54.744.348.419 đồng, đạt 114,1% so dự toán giao, bằng 93,5% so với năm 2020. 

+ Lệ phí trước bạ: Thực hiện 29.306.995.928 đồng đạt 123,7% so dự toán 

giao, tăng 18,7% so năm 2020. 

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 946.490.991 đồng, đạt 

111,4% dự toán giao và tăng 3 % so với năm 2020. 

+ Thu phí, lệ phí: Thực hiện 5.409.683.699 đồng, đạt 123,5% so dự giao, 

tăng 109% so năm 2020. 

+ Thu tiền thuê đất: Thực hiện 3.577.327.700 đồng, đạt 119,2% so dự toán 

giao, bằng 32,6% so năm 2020. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 7.968.275.911 đồng, đạt 128,5% so với 

dự toán giao, tăng 18% so với năm 2020. 

+ Thu tại xã: Thực hiện 2.603.934.638 đồng; đạt 100,2% so dự toán giao và 

tăng 17,3% so với năm 2020. 

+ Thu khác ngân sách: Thực hiện 7.555.481.699 đồng, đạt 180% so dự toán 

giao và tăng 32,5% so với năm 2020. 

- Có 1 khoản thu không đạt dự toán tỉnh, huyện giao, bao gồm: 

+ Thu từ doanh nghiệp địa phương: Thực hiện 2.111.768.734 đồng, bằng 

81,2% dự toán giao, bằng 66,9% so với năm 2020. 

- Có 2 khoản thu dự toán tỉnh không giao, bao gồm: 

+ Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: Thực hiện 1.594.572.151 đồng. 

+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện 118.874.032 đồng. 

* Đánh giá chung: 
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- Công tác quản lý thu ngân sách được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, 

bao quát từng khu vực kinh tế, từng lĩnh vực thu, thực hiện nghiêm túc Luật thuế 

và các chế độ chính sách của nhà nước trong công tác quản lý thu, tìm ra các giải 

pháp tích cực trong công tác chỉ đạo thu nhằm huy động có hiệu quả mọi nguồn 

lực vào ngân sách nhà nước; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, phối kết hợp 

chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống tài chính...; Bên cạnh những kết quả đạt 

được, trong công tác thu vẫn còn bộc lộ những nhược điểm hạn chế cần phải 

quan tâm đó là: Công tác thu thuộc lĩnh vực thu thuế các hộ nhỏ, nộp thuế khoán 

ổn định, tỷ lệ thu còn thấp, nhiều hộ chưa chấp hành nghĩa vụ thu nộp đối với 

nhà nước theo quy định. Trong năm 2021 còn một chỉ tiêu thu không đạt dự toán 

giao là thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quan lý đạt 81,2%. 

2. Thu các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách. 

Tổng các quản thu được để lại quản lý qua ngân sách là: 1.850.773.800 

đồng  bao gồm tiền đóng góp xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng và thu đóng góp 

khác của các xã, thị trấn trong huyện. 

3. Thu kết dư năm 2020 chuyển sang là: 37.748.130.486 đồng, trong đó: 

- Thu kết dư ngân sách huyện: 5.233.870.951 đồng. 

- Thu kết dư ngân sách xã: 32.514.259.535 đồng.  

4.Thu chuyển nguồn: 23.744.127.314 đồng. 

5.Thu chuyển giao: Thực hiện 633.672.975.000 đồng; Trong đó:  

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 633.632.806.000 đồng, gồm: 

+ Bổ sung cân đối :    524.411.000.000 đồng  

+ Bổ sung có mục tiêu:    109.221.806.000 đồng 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 40.169.000 đồng 

B. CHI NGÂN SÁCH 

Tổng quyết toán chi ngân sách huyện xã là 806.930.080.469 đồng; Trong đó: 

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện 49.158.777.300 đồng, đạt 

351,1% so với dự toán giao, gồm đầu tư cho các dự án và các lĩnh vực chi theo 

quy định.    

2. Chi thường xuyên: 

Tổng chi thường xuyên ngân sách huyện xã: Thực hiện 544.199.844.230 

đồng, đạt 105,4% so dự toán giao, chi tiết các nội dung chi như sau:  
Đơn vị: đồng 

STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện 
Ngân sách xã Tổng chi 

1 Chi quốc phòng 1.155.000.000 3.988.637.950 5.143.637.950 

2 
Chi an ninh và trật tự an toàn xã 

hội 
1.042.250.000 5.643.121.744 6.685.371.744 

3 
Chi Giáo dục - đào tạo và dạy 

nghề 
320.417.767.000 2.703.556.300 323.121.323.300 

4 Chi Khoa học và công nghệ 349.000.000 0 349.000.000 

5 Chi Y tế, dân số và gia đình 484.000.000 1.984.484.500 2.468.484.500 

6 Chi Văn hóa thông tin 1.292.000.000 2.760.446.500 4.052.446.500 
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STT Nội dung 
Ngân sách 

huyện 
Ngân sách xã Tổng chi 

7 
Chi Phát thanh, truyền hình, 

thông tấn 
873.000.000 1.687.456.084 2.560.456.084 

8 Chi Thể dục thể thao 658.000.000 253.254.000 911.254.000 

9 Chi Bảo vệ môi trường 1.663.000.000 3.658.460.700 5.321.460.700 

10 Chi các hoạt động kinh tế 5.757.308.000 8.743.203.200 14.500.511.200 

 - SN Nông nghiệp, thủy lợi 1.820.000.000 2.845.918.300 4.665.918.300 

 - 
SN Giao thông + Ban chỉ đạo 

ATGT 
1.079.000.000 4.996.926.600 6.075.926.600 

 - SN Kiến thiết thị chính 110.000.000 189.799.000 299.799.000 

 - SN kinh tế khác 2.748.308.000 710.559.300 3.458.867.300 

11 

Chi hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể 

36.108.464.000 84.895.120.434 

 

121.003.584.434 

 

12 Chi Bảo đảm xã hội 50.861.951.300 6.360.722.518 57.222.673.818 

13 Chi khác 859.640.000   859.640.000 

  
Tổng cộng 421.521.380.300 122.678.463.930 

 

544.199.844.230 

 

 

3. Chi bổ sung ngân sách xã thực hiện 142.526.556.000 đồng, trong đó  

- Bổ sung cân đối: 99.374.000.000 đồng  

- Bổ sung có mục tiêu: 43.112.552.000 đồng  

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 40.169.000 đồng 

4. Chi chuyển nguồn theo chế độ quy định: Thực hiện 71.044.737.939 đồng 

Về chi ngân sách: Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ chi thường xuyên, tiết 

kiệm chi hành chính, sử dụng có hiệu quả ngân sách, tăng cường đầu tư cơ sở vật 

chất phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh - quốc 

phòng... 

C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH. 

1. Ngân sách huyện 

- Tổng thu ngân sách huyện:                                    597.129.049.347 đồng 

- Tổng chi ngân sách huyện:                                    596.428.998.986 đồng 

- Kết dư ngân sách huyện:                                              700.050.361 đồng 

- Chuyển vào thu ngân sách huyện năm 2022:               700.050.361 đồng 

2. Ngân sách xã 

- Tổng thu ngân sách xã:                                          210.501.412.483 đồng 

- Tổng chi ngân sách xã:                                          210.501.081.483 đồng 

- Kết dư ngân sách xã:                                                           331.000 đồng 

- Chuyển vào thu ngân sách xã năm 2022:                            331.000 đồng 

3. Kết dư ngân sách huyện, xã chuyển vào thu ngân sách năm 2022 là         

700.381.361 đồng 
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