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Thực hiện Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 

của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước; 

UBND huyện Nam Trực báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 

huyện 9 tháng năm 2021 như sau: 

1. Về thu ngân sách (Biểu 94/CK-NSNN) 

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được Hội đồng nhân dân 

huyện quyết định năm 2021 là: 760.667 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 là: 831.280 triệu đồng, đạt 

109,28% dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 

đó: 

- Thu nội địa: 336.806 triệu đồng, đạt 100,4% dự toán tỉnh, huyện giao và 

tăng 102% so với cùng kỳ. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 464.550 triệu đồng 

- Thu chuyển nguồn: 23.744 triệu đồng. 

- Thu kết dư ngân sách: 5.234 triệu đồng. 

- Thu huy động đóng góp: 947 triệu đồng. 

 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. 

2. Về chi ngân sách (biểu 95/CK-NSNN)  

Dự toán chi ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân huyện quyết định 

năm 2021 là: 530.207 triệu đồng. 

Chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 thực hiện là 512.529 triệu đồng, 

bằng 96,7% dự toán tỉnh huyện giao và bằng 89% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 

đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 25.411 triệu đồng, đạt 181,5% dự toán 

- Chi thường xuyên: 381.750 triệu đồng, đạt 75,5% dự toán 

- Chi chuyển giao ngân sách: 105.368 triệu đồng 

Về cơ bản chi ngân sách nhà nước đã đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng nhu 

cầu chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên của các cấp, các ngành theo 

dự toán được giao. Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước được tăng cường 



đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, rà soát các chế độ, chính sách đảm bảo 

đầy đủ các khoản chi lương, chi cho đối tượng chính sách, thực hiện an sinh xã 

hội. 

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2021 của 

UBND huyện Nam Trực./. 
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