
            

  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:84/TB-SKH&ĐT 
 

        Nam Định, ngày 17 tháng 01  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV 

 và 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 

 

 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
sửa đổi bổ sumg một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị 
dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016; Quyết định số 

13/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2021; 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thông báo công khai thực hiện dự 
toán thu chi ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2021. 

(Theo biểu 03 và thuyết minh kèm theo) 

 Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ 
chức, cá nhân liên quan được biết./. 
  
Nơi nhận: 
  - Ban Giám đốc Sở; 

  - Công đoàn Sở; 

  - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 

 

 

 



  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THUYẾT MINH ĐÁNH GIÁ 

 THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ IV và 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số:84/TB-SKH&ĐT ngày 17/01/2022 của  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định) 

 

1. Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  

1.1. Thu phí, lệ phí 

Dự toán thu phí, lệ phí giao năm 2021 là 261.000,0 ngàn đồng 

Thu phí, lệ phí thực hiện quý 4 là 47.115,0 ngàn đồng, 6 tháng cuối năm là 

75.575,0 ngàn đồng 

Trong đó: 

- Thu lệ phí đăng ký kinh doanh và lệ phí đăng ký doanh nghiệp thực hiện 

quý 4 là 9.110,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm là 19.570,0 đồng  

- Thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp thực hiện quý 4 là 17.840,0 ngàn 

đồng; 6 tháng cuối năm là 35.840,0 ngàn đồng 

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng thực hiện quý 4 là 20.165,0 ngàn đồng; 

6 tháng cuối năm là 20.165,0 ngàn đồng. 

1.2. Nguồn thu phí được để lại  

- Số thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và Phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng được để lại theo quy định quý 4 là 23.501,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối 

năm là 28.901,0 ngàn đồng. 

- Số chi từ nguồn phí được để lại (Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) thực 

hiện quý 4 là 52.839,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm là 72.648,0 ngàn đồng 

1.3. Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách và nộp cấp trên 

- Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước quý 4 là 11.127,0 ngàn đồng; 6 

tháng cuối năm là 21.587,0 ngàn đồng . 

- Số thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp nộp về Trung tâm Hỗ trợ nghiệp 

vụ đăng ký kinh doanh, Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. quý 4 

là 12.488,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm là 25.088,0 ngàn đồng. 

2. Chi ngân sách nhà nước 

2.1. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 9.934.372,0 ngàn đồng 

(trong đó dự toán chi ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm 2021 là 

9.143.000,0 ngàn; cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 là 317.000,0 

ngàn đồng; dự toán được cấp bổ sung là 920.000,0 ngàn đồng; dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2020 còn dư chuyển sang là 188.372,0 ngàn đồng) 

2.2. Chi ngân sách nhà nước thực hiện quý 4 là 2.979.731,0 ngàn đồng; 6 

tháng cuối năm là 5.013.823,0 ngàn đồng. 



Trong đó: 

- Chi quản lý nhà nước (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) thực hiện quý 4 là  

1.972.238,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm là 3.752.503,0 ngàn đồng  

- Chi quản lý nhà nước (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) thực hiện 

quý 4 là  600.000,0 ngàn đồng; 6 tháng cuối năm là 600.000,0 ngàn đồng 

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề thực hiện quý 4 là 120.114,0 ngàn 

đồng; 6 tháng cuối năm là 181.000,0 ngàn đồng 

- Chi sự nghiệp kinh tế khác thực hiện quý 4 là 285.379,0 ngàn đồng; 6 tháng 

cuối năm là 480.320,0 ngàn đồng. 

Chi ngân sách nhà nước quý IV và 6 tháng cuối năm 2021 chủ yếu tập trung 

chi lương và các khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất 

thường xuyên của đơn vị. Ngoài ra thực hiện tốt chi hoạt động phúc lợi, nâng 

cao đời sống cán bộ, công chức cơ quan; chi xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và đầu tư công năm 2022; chi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất do Tỉnh uỷ và 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.  



 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

QUÝ IV NĂM 2021 

 (Kèm theo Thông báo số: 84/TB-SKH&ĐT ngày 17/01/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định)     

                                                                                                     Biểu 03 

Đơn vị: Ngàn đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện quý 4 

năm 2021 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 4 

năm  nay so 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
        

1 Số thu phí, lệ phí 261.000 47.115 18,05 58,30 

1,1 Lệ phí 61.000 9.110 14,93 69,49 

  Lệ phí đăng ký kinh doanh 1.000 40 4,00 66,67 

  
Lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp 
60.000 9.110 15,18 69,81 

1,2 Phí 200.000 38.005 19,00 56,13 

  
Phí thẩm định dự án đầu tư 

xây  dựng 
  20.165   110,16 

  
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
200.000 17.840 8,92 36,11 

II 
Chi từ nguồn thu được để 

lại 
      0,00 

1 
Nguồn thu phí được để lại 

theo quy định 
60.000 23.501 0,39 70,41 

  
Phí thẩm định dự án đầu tư 

xây  dựng 
  18.149     

  
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
60.000 5.352 8,92 27,02 

2 
Chi từ nguồn thu phí, lệ phí 

được để lại 
60.000 52.839 88,07 31,58 

1.1 Chi quản lý nhà nước 60.000 52.839 88,07 31,58 

a 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
60.000 52.839 88,07 31,58 

III Số thu nộp NSNN         

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 61.000 11.127 18,24 126,03 

1.1 Lệ phí 61.000 9.110 14,93 69,49 

  Lệ phí đăng ký kinh doanh 1.000 40 4,00 9,52 

  Lệ phí đăng ký doanh 60.000 14.950 24,92 100,00 



nghiệp 

1.2 Phí   2.017 0,00 0,00 

   Phí thẩm định dự án đầu tư   2.017 0,00 0,00 

IV Nộp cấp trên 140.000 12.488 8,92 118,78 

1 
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
140.000 12.488 8,92 36,11 

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 
9.934.372 2.979.731 29,99 124,91 

1 Chi quản lý nhà nước 8.634.372 2.574.238 29,81 102,97 

  
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 
8.034.372 1.974.238 24,57 104,60 

  
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
600.000 600.000 100,00 97,93 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo, dạy nghề 
181.000 120.114 66,36 67,87 

  
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
181.000 120.114 66,36 67,87 

3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.119.000 285.379 25,50 47,41 

  
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
1.119.000 285.379 25,50 47,41 

 



CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 (Kèm theo Thông báo số: 84/TB-SKH&ĐT ngày 17/01/2022 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định)     

Biểu số: 03 

   

Đơn vị tính: Ngàn đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 

Ước thực 

hiện 6 tháng 

cuối  năm 

2021 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện 6 

tháng cuối 

năm  nay 

so cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí 
        

1 Số thu phí, lệ phí 261.000 75.575 28,96 50,42 

1,1 Lệ phí 61.000 19.570 32,08 68,71 

  Lệ phí đăng ký kinh doanh 1.000 60 6,00 12,50 

  
Lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp 
60.000 19.510 32,52 69,68 

1,2 Phí 200.000 56.005 28,00 46,13 

  
Phí thẩm định dự án đầu 

tư xây  dựng 
  20.165   110,16 

  
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
200.000 35.840 17,92 34,76 

II 
Chi từ nguồn thu được 

để lại 
        

1 
Nguồn thu phí được để lại 

theo quy định 
60.000 28.901 0,48 60,97 

  
Phí thẩm định dự án đầu 

tư xây  dựng 
  18.149   110,16 

  
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
60.000 10.752 17,92 34,76 

2 
Chi từ nguồn thu phí, lệ 

phí được để lại 
60.000 72.648 121,08 43,42 

1.1 Chi quản lý nhà nước 60.000 72.648 121,08 43,42 

a 
Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ 
60.000 72.648 121,08 43,42 

III Số thu nộp NSNN         

1 Số phí, lệ phí nộp NSNN 61.000 21.587 35,39 71,22 

1.1 Lệ phí 61.000 19.570 32,08 68,71 

  Lệ phí đăng ký kinh doanh 1.000 420 42,00 100,00 

  
Lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp 
60.000 14.950 24,92 100,00 

1.2 Phí   2.017 0,00 110,16 



  
 Phí thẩm định dự án đầu 

tư 
  2.017 0,00 110,16 

IV Nộp cấp trên 140.000 25.088 17,92 34,76 

1 
Phí cung cấp thông tin 

doanh nghiệp 
140.000 25.088 17,92 34,76 

B 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước 
9.934.372 5.013.823 50,47 98,93 

1 Chi quản lý nhà nước 8.634.372 4.352.503 50,41 108,90 

  
Kinh phí thực hiện chế độ 

tự chủ 
8.034.372 3.752.503 46,71 113,14 

  
Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ 
600.000 600.000 100,00 88,24 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo, dạy nghề 
181.000 181.000 100,00 90,50 

  
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
181.000 181.000 100,00 90,50 

3 Chi sự nghiệp kinh tế khác 1.119.000 480.320 42,92 55,13 

  
Kinh phí nhiệm vụ không 

thường xuyên 
1.119.000 480.320 42,92 55,13 
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