
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN TRVC NINH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 144/BC-UBND Trrc Ninh, ngày 28 tháng 7 näm 2021 

BAO CÁO 
Quyt toán ngân sách huyn Trirc Ninh näm 2020; 

tInh hlnh thirc hin dir toán NSNN 6 tháng du nãm 
và nhim viii, giãi phap thic hin thy toán NSNN 6 tháng cui 11am 2021 

(Kern theo T& trInh só:119/TTr-UBND ngày 28/7/2021 cia UBND huyn) 

KInh giri: Hi dng nhân dan huyn Trirc Ninh 

PHAN THU' NHAT 
Quyt toáu ngân sách huyn Trirc Ninh Ham 2020 

Thirc hin Nghj quy& 09/NQ-HDND ngày 13/12/2019 cUa HDND huyn 
ye nhim vii phát triên kinh tê - xâ hi huyn Trrc Ninh näm 2020; Nghj quyt 
1OLNQ-HDND ngày 13/12/2019 cUa HDND huyn ye vic Quyt djnh d%r toán 
thu, chi ngân sách huyn Trrc Ninh näm 2020. 

Can cü báo cáo quyt toán cüa các ca quan, don vj; UBND huyn trInh 
HDND huyn khóa XVIII, nhim kS'  2021-2026,  kS'  hçp thu Hai Báo cáo quy& 
toán ngãn sách huyn näm 2020, thu sau: 

A. Ting thu ngân sách nhà nu*c 1.054.539.602.853 dng; 
Trong do: Ngân sách dja phucmg duqc diu hành 854.796.394.074 

dông, gôm: 

- Ngân sách huyn 596.169.242.403 dng, giâm 7.404.339.980 dng so 
vâi dr toán (cac khoân thu can dôi giâm 1.775.952.73 0 dông, thu tiên sr dung 
dat giám 5.628.387.250 dông). 

- Ngãn sách xâ, thj trn 258.627.151.671 dng, giâm9.192.894.075 dng 
so vâi dr toán (các khoàn thu can doi tang 4.878.074.050 dông, thu tiên s1r dng 
dat giâm 14.070.968.125 dong). 

Chi tit các khoãn thu nhtr sau: 
A A • s I. Thu ngan sach nha niro'c tren d!a  ban 293.099.737.924 dong, dat 

110,22% dr toán, bang 131,67% so vâi cüng ks', gôm: 

1. Các khoãn thu can di ngân sách 91.514.674.174 dng, dat  106,51% 
so dir toán, bang 89,21% so vó'i cüng k5' nm 2019. 

1.1. Các khoàn thu theo dr toán duqc giao 90.775.091.481 dng, dat 
105,65% dir toán, bng 111,12% so vâi cüng ks', bao gôm: 

- 04 khoãn thu dat  và vi.rçit dir toán là: 
+ Thu tt'r DNNN trung uxng 903.070.911 dông, dat  752,56% d%r toán. 

+ Thu ti'r DNNN dja phucing 994.275.733 dông, dat  165,71% dix toán. 

+ Thu sü ding dt phi nông nghip 940.025.813 dng, dat  104,45% dir toán. 
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+ Thu tin thuê dt 17.706.373.826 dng, dat  708,25% dr toán. 

- 06 khoàn thu không dat  di,r toán là: 

+ Thu tü khu v1rc ngoài quc doanh 29.584.763.675 dng, dat  87,01% du 
toán; trong do: H kinh doanh cá the 2.827.516.290 dông, dat  100,98% dix toán, 
các doanh nghip ngoài quôc doanh 26.757.247.3 85 dông, dat  85,76% dir toán. 

+ Thu l phi tnr&c b 24.966.834.164 dng, dat  92,47% dçr toán; trong do: 
L phi trixYc b nhà dat 2.771.987.257 dông, dat  163,06% dr toán; l phi trixàc 
ba 4n tài, xe may 22.194.846.907 dông, dat  87,73% dr toán. 

+ Thus thu nhp eá nhân 6.194.794.094 dng, dat  91,10% dr toán; 

+ Thu phi, l phi 2.584.560.375 dng, dat  86,15% di,r toán; trong do: PhI 
và 1 phi trung ucing 682.290.875 dông, dat  75,81% dr toán; phi và l phi huyn 
925.446.500 dông, dat  69,25% dir toán; phi và 1 phi xA, thj trân 976.823.000 
dông, dat  127,91% d toán. 

+ Thu khác ngãn sách 4.033.782.850 dng, dat  80,68% dir toán; trong do: 
Ngân sách huyn 1.987.297.850 dông, gôm: Thu phat an toàn giao thông 
1.448.679.000 dông, thu tjch thu và thu pht 481.614.800 dông, thu ban tài san 
4.000.000 dông,thu khac ngãn sách 53.004.050 dông; ngãn sách xâ, thj trân 
2.046.485.000dông, gôm: Thu khác ngân sách 1.169.454.000 dông, thu pht 
877.03 1.000 dông. 

+ Thu tü qu5r d.t cong ich và boa lgi cong san 2.866.610.040 dng, dat 
47,78% dir toán. 

1.2. Khoãn thu không giao dir toán là thu tü dcm vi có vn du tix nithc 
ngoài 739.582.693 dOng. 

2. Các khoãn thu d du tir phát trin 201.585.063.750 dng, dat 
111,99% dir toán; trong do: Thu tiên s1r diing dat 11.858.063.750 dông, dat  29,65% 
dr toán, thu tiên s1r dimg dat khu do thj thj fran Co L 189.727.000.000 dông. 

U. Thu h trçr khi nhà ntrrc thu hi dt 2.204.825.000 dng, trong do: XA 
Trrc Ni 2.187.785.000 dông; xä Tc Dao  17.040.000 dông. 

ILL Thu kt dir ngân sách 11am 2019 chuyn nám 2020 là 40.802.209.943 dtng 
IV. Thu chuyn ngumn ngãn sách 29.233.571.269 dIng (là nh&ng khoân 

chuyên sang nAm 2020 dê chi và thanh, quyêt toán theo quy djnh), trong do: 
A A A A 1. Ngan sach huyçn 9.809.476.978 dong, gom: 

- Kinh phi b sung cO mlic tiêu tir ngân sách tinh 1.748.011.590 dng, 
trong do: Kinh phi dam bâo xâ hi 1.064.979.990 dông (Kinh phi thirc hin 
chInh sách trq giüp xâ hi dôi vri dOi tuqng bão trçl x hi 925.979.990 dông, 
kinh phi thirc hin chê d theo Quyêt djnh 49/2015/QED-TTg ngày 14/10/20 15 
cüa Thu tuàng Chinh phü 139.000.000 dong); kinh phi ho trq tiên din cho h 
nghèo và h chinh sách xA hi 644.889.800 dông; kinh phi thirc hin chinh sach 
min, giâm h9c phi ho trq chi phi hpc tp và tiên an tnra cho tré em tir 3-5 tuôi 
là 7.856.000 dOng; kinh phi th%rc hin chInh sách giáo diic dôi vOi ngithi khuyêt 
tt là 30.285.800 dông. 
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- Ngân sách huyn 8.061.465.388 dMg, trong do: Kinh phi sir nghip dào 
to nghê 800.000.000 dông, thu tiên cap quyên sir d'iing dat näm 2019 là 
5.75 1.278.409 dông, thanh l tài san (xc ô to con) theo Quyêt djnh s 2083/QD-
UBND ngày 12/9/2017 cüa UBND tinh là 41.664.000 dông, kinh phi thi dua 
khen thiiâng 11am 2018 là 356.546.000 dOng, d1r phOng ngân sách näm 2019 là 
1.111.976.979 dông. 

2. Ngân sách xã, thj trn 19.424.094.291 dng, chU y&i là vn d.0 tir 
XDCB và nguôn cài cách tiên li.rorng. 

V. Các khoãn thu dtrçvc quãn 1 qua ngân sách xã, th trn 
387.265.000 d1ng là khoãn thu nhân dan dóng gop theo pháp lnh thirc hin dan 
chü & xà, thj trân và ho trçv cUa các to chirc, cá than dê dâu tu c s& h t.ng, 
trong do: Xã Tic Tuân 89.435.000 dOng, xâ Trrc Khang 110.000.000 dng, xã 
Trirc Hng 187.830.000 dông. 

VI. Thu bi!i  sung ngân sách huyn tfr ngân sách tinh 518.633.475.405 
dng, trong do: 

1. B sung can di ngân sách 407.909.000.000 dông, dat  100% dv toán. 
2. B sung có mi1c tiêu 110.724.475.405 dng. 

VII. Thu b sung ngân sách xã, thj trn tfr ngân sách huyn 
169.812.281.512 ding, trong do: 

1. B sling can d6i ngân sách 86.633.630.000 dng, dt 100% dir toán. 

2. B sung có m1c tiêu 83.178.651.5 12 dng. 

VIII. Thu hM các khoãn chi 11am trithc 366.236.800 dIng. 
B. Ting chi ngân sách dja phiro'ng 854.747.310.770 dng, trong do: 

Ngân sách huyn 596.169.242.403 dông; ngân sách xã, thj trãn 258.578.068.367 
dông. Chi tiêt các lTnh vrc nhu sau: 

A , .A A I. Chi dau tir phat trien 67.452.110.010 dong, trong do: 

1. Ngân sách huyn 6.002.575.000 dng, dat  75,03% d toãn. 

2. Ngân sách xã, thj trn 61.449.535.010 dng, dat  307,25% d toán. 

II. Chi thu*ng xuyên 553.906.692.900 ding, trong do: Ngân sách 
huyn 391.818.663.293 dong; ngân sách xâ, thj trail 162.088.029.607 dông, chi 
tiêt nhu sau: 

1. Chi An ninh 6.827.728.394 dng, trong do: Ngân sách huyn 
816.958.000 dông, dat  349,67% dir toán; ngãn sách xä, thj trân 6.0 10.770.394 
dông, dat  13 1,14% dvtoán. 

2. Chi Quc phOng 4.616.404.986 dng, trong dO: Ngân sách huyn 
961.593.000 dông, dat  3 17,42% dv toán; ngân sch xä, thj trân 3.654.811.986 
dông, dat  114,44% dr toán. 

3. Chi sv nghip Giáo dc 302.829.626.698 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 300.383.392.798 dOng, dat  101,16% dv toán; ngân sách xã, thj trân 
2.446.233.900 dông, dat  166,41%  dvtoán. 
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4. Chi sir ngliip dào tao  và day ngh 2.185.203.000 dông, trong do: Ngân 
sách huyn 1.763.000.000 dng, dat  100% dr toán; ngân sách xã, thj trân 
422.203.000 dông, dat  100,52% dir toán. 

5. sr nghip y t 1.521.046.699 dng, trong do: Ngân sách huyên 
578.332.000 dông, dat  100% di,r toán; ngân sách xã, thj trân 942.7 14.699 dông, 
dat 149,64% d toán. 

6. Chi sir nghip khoa h9c cong ngh ngân sách huyn 32 1.000.000 dng, 
dat 100% dir toán. 

7. Chi sr nghip môi tnr&ng 3.664.960.000 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 1.495.000.000 dOng, dat  100% d toán; ngân sách xã, thj trân 
2.169.960.000 dông, dat  129,90% dr toán. 

8. Clii s11 nghip phát thanh 1.084.731.735 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 233.886.000 dông, dat  158,05% dir toán; ngãn sách xâ, thj trân 
850.845.735 dông, dat  270,11% dir toán. 

9. Chi si,r nghip th diic th thao 133.064.000 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 57.194.000 dông, dat  100% dr toán; ngãn sách xä, thj trãn 75.870.000 
dông, dat  36,13% di;rtoán. 

10. Chi sir nghip van boa thông tin 4.971.450.200 dng, trong do: Ngân 
sách huyn 2.181.813.000 dông, dat  119,49% dr toán; ngân sách xã, thi trân 
2.789.637.200 dông, dat  103,70% dir toán. 

11. Chi dam bào xã hi 78.568.450.8 12 dng, trong do: Ngân sách huyn 
42.571.650.125 dOng, dat  108,25% di:r toán; ngân sách xã, thj trãn 
3 5.996.800.687 dông, dat  473,52% dir toán. 

12. Chi sr nghip kinh t 29.455.790.138 dng, trong do: Ngân sách 
huyn 2.777.400.000 dông, dat  82,70% dir toán; ngân sách xã, thj trân 
26.678.390.138 dông, dat  637,48% dir toán. 

13. Chi quail l hành chInh (QLNN, Dâng, doan th) 116.791.686.238 
dông, trong do: Ngãn sách huyn 36.74 1.894.370 dông, dat  122,27% dir toán; 
ngãn sách xA, thj trãn 80.049.791.868 dông, dat  111,03% d toán. 

14. Chi khác ngân sách huyn935.550.0O0 dng, trong do: H trq Thing 
tam y tê huyn thirc hin nhim vi,i UBND huyn giao là 215.550.000 dông; 
kinh phi ho tror cac dan vj dê thirc hin nhim vi 470.000.000 dông; bô sung 
nguôn kinh phi cho phOng giao djch Ngn hang CSXH huyn dé cho vay giâi 
quyêt vic lam trên dja bàn huyn 200.000.000 dông; h trq Ban clii dao  vn 
dng Qu5' ho trçi nông dan huyn 50.000.000 dông. 

A A A Ill. Chi chuyen nguon 63.188.961.348 dong, trong do: 
1. Ngân sách huyn 28.535.722.598 dng, gm: 
- Kinh phi bô sung có miic tiêu til ngân sách tinh 19.902.844.190 dOng, 

trong dO: Kinh phi h trq tin din cho h nghèo và h chinh sách xâ hi 
689.863.400 dng; kinh phi thirc hin phân b kinh phi cho các dir an, cong trInh 
trén dja bàn thi trn C L 16.597.000.000 dng; kinh phi thire hin chinh sách 
min, giãm h9c phi, h trq chi phi hçc tp va tin an trua cho tré em tr 3-5 tuôi 
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5.291.000 dng; kinh phi thrc hin chInh sách giáo diic dôi vài nguô'i khuyt tt 
là 30.285.800 dng; kinh phi dam bào xA hi 2.530.883.990 dng (Kinh phi trçY 
giüp thtthng xuyên và mai tang phil cho các di tixqng bão trq xä hi theo Nghi dinh 
136/2013/ND-CP, Lut Nguñ cao tuM, Lu.t Nguôi khuyêt tat,  chi mai tang phI 
cho các di tucing theo Nghij djnh 1 50/2006/ND-CP, Quyt djnh 290/2005/QD-
TT'g và Quy& djnh 62/20 1 l/QD-TTg là 2.493.283.990 dng; kinh phI d thiirc hiên 
ch d mai tang phi cho than nhãn các di tuçlng theo Quyt djnh s 49/2015/QD-
TFg cüa Thu tuóng Chinh phü là 37.600.000 dng); kinh phi chuxing trInh miic tiêu 
quc gia xây dirng nông thôn mri (dir an nâng cao chat krçmg dào tto ngh cho lao 
dng nông thôn) 49.520.000 dng. 

- Ngân sách huyn 8.632.878.408 dng, trong do: Sr nghip dào tao  ngh 
800.000.000dông (näm 2014 là 400.000.000 dông, 11am 2015 là 400.000.000 
dong); thu cap quyên sü ding dat näm 2020 là 3.127.497.159 dông; thu thanh l 
tài san (o to con) theo Quyêt djnh so 2083/QD-UBND ngày 12/9/2017 cüa 
UBND tinh 4 1.664.000 dông; nguôn dir phOng ngân sách näm 2020 là 
2.619.231.249 dông; tiêt kim 10% chi thi.rng xuyên 6 tháng cuôi nàm 2020 là 
2.044.486.000 dOng. 

A - . A • h A 2. Ngan sach xa, th tran 34.653.238.750 dong, chu yeu la von dau tr 
XDCB, kinh phi xây dung nông thôn mm, kinh phi thuc hiên chmh sach bao ye 

và phát triên dat trông láa, tiêt kim 10% chi thuOng xuyên 6 tháng cuôi nám 
2020 và nguôn kinh phi thrc hin câi each tiên knmg. 

IV. Chi ttr ngun thu dirçrc quãn 1 qua ngân sách xä, th1 trn 
387.265.000 ttng, trong dO: Trçrc HUng 187.830.000 dông, xä Trçrc Tuân 
89.435.000 dông, xâ Trrc Khang 110.000.000 dông. 

V. Chi bi sung ngân sách xã, thj trn tu ngân sách huyn 
169.812.281.512 dng, trong do: 

1. Bi sung can di ngân sách 86.633.630.000 dng, dat 100% d toán. 

2. B sung có miic tiêu 83.178.651.512 dng, trong do: 
- Kinh phi h trçc khOi phi.ic san xuât bj thit hai  do Djch ta 1cm Châu phi 

13.868.803.000 dng. 
- Kinh phi t chire Dai  hi chi b trirc thuc Dãng Uy xã, thj tr&n nhim k 

2020-2025 là 1.130.016.000 dng. 
- Kinh phi t chüc Dai  hi Dãng bO xä, phuO'ng, thj trn nhim ki 2020-

2025 là 2.025.000.000 dng. 
- Kinh phi thc hin chi trà trçl cp mt ln cho Cong an xã, thj tr.n có th?ñ 

gian cong tác lien t11c tr dU 15 nm tr& len nghi vic vi l do chInh dáng theo 
Nghj djnh 73/2009/ND-CP ngày 07/9/2009 cUa ChInh phU 202.449.000 dng. 

- Kinh phI h trçi di ti.rcmg: Ngithi có cong và than than ngithi có công, 
bào trçl xã hOi,  nguii thuc din h nghèo và h cn nghèo g.p kho khãn do dai 
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djch Covid-19 trên dja bàn huyn là 25.625.500.000 dng (trong do: NS c.p trên 
21.739.000.000 dông; NS huyn 3.886.500.000 dng). 

- Kinh phi h trçi cho nguOi lao dng bj chm düt hqp dng lao dng, hyp 
dng lam vic nhung không dü diu kin hu&ng trçl c.p th.t nghip và h trçl cho 
ngrnii lao dng không cO giao kt hqp dng lao dng bj m.t vic lam là 
729.000.000 dng. 

- Kinh phi thirc hin chInh sách tinh giãn biên ch theo Nghj djnh s 
108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 và Nghj djnh 113/2018/ND-CP ngày 
3 1/8/2018 cUa Chinh phü 446.305.659 dMg. 

- Kinh phi thirc hin các dr an h trçi phát trin san xut thuc chuang trInh 
miic tiêu quc gia giâm nghèo bn vUng nàm 2020 theo K hoach  s 59/KR-
UBND ngày 0 1/7/2020 cüa UBND tinh Nam Djnh 3 02.230.000 dng. 

- Kinh phI th%rc hin chInh sách bâo v và phát trin dt trng lüa nm 2020 
là 7.3 76.290.000 dng. 

- Kinh phi th%rc hin phân loai rae thai sinh hoat nông thôn t.i nguôn Va 
quãn 1 rác thai cong dng näm 2020 là 279.000.000 dng. 

- Kinh phi d l&p dt h thng truyn hInh trirc tuyn phiic vii xây dirng 
nôngthônmâi 1.271.655000 dng. 

- Kinh phi thirc hin h trçi h nghèo, h chInh sách xâ hi v tin din là 
1.486.123.400 dng. 

- Kinh phi h tro xây drng Nba 03 thng 09 phOng hçc b mon tn.r&ng 
THCS xã Trirc Ni, huyn Tc Ninh 2.000.000.000 dng. 

- Kinh phI du tu phát trin Chi.wng trInh mvc  tiêu Quc gia xây dirng 
nông thôn mài nàm 2020 là 2 1.000.000.000 dng. 

- Kinh phI thrc hin ch d, chinh sách di vài can b c.p xA không dü 
diu kin v tui tái cir, tái b nhim ctp Uy, ehInh quyn nhim k' 2020-2025 
theo Nghj djnh s 26/2O1SfND-CP ngày 09/3/2015 cüa Chinh phü và Ngh quyt 
s 08/2020/NQ-HDND ngày 17/4/2020 là 2.811.279.453 ding. 

- H trçr các xA, thj trn du tu xây dirng NTM là 2.625.000.000 dng. 
A A C. Ket dtr ngan sach 49.083.304 dong. 

D. Thiyc hin thu, np qu5 phông, ch6ng thiên tai nám 2020. 

- LUy k tInh dn ngày 31/12/2020 s thu, np cüa các don vj ti Kho bac 
nhà rnrâc huyn 1.215.601.017 dông (So dix nàm 2019 chuyên sang 6.669.000 
dông, thu nàm 2020 là 1.208.932.0 17 dông), dit 100% kê hoch thu cUa các xA, 
thj trân và các phOng ban ngãnh, doàn the cüa huyn. 

- Thrc hin vic quân l Qu5 theo quy djnh: Trich v Qu5 phOng, chng 
thiên tai tinh là 980.073.017 dông; trich de li: Qu5 phOng, chông thiên tai 
huyn là 92.000.000 dOng; các xâ, thj trãn là 143.528.000 dông. 
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* Dánh giá chung: 
Näm 2020, trin khai thirc hin các nhim viii phát trin kinh t - xã hôi 

trong diu kin khó khàn do ânh hu&ng cüa di djch Covid-19 và tInh hInh th?yi 
tit, thiên tai din bin bt thu?mg. Song drn9i s1r lãnh do, chi dio cUa Tinh üy, 
HIDND, UBND tinh; s1r ph& hcip, giüp d cüa các sâ, ban, ngành, doàn th cüa 
tinh; sir länh dao  cüa Ban chip hành Dâng b huyn, giám sat cüa HDND huyên 
và chi dto, diu hành quyt 1it, chat ch, hiu qua cüa UBNID huyn; sir n 1irc 
phn du cUa ca h thng chInh tn, doanh nghip và nhân dan, kinh t - xä hi 
näm 2020 cüa huyn vn gift duçvc n djnh và phát trin so vâi cüng ks', hoàn 
thãnh và viiçit 11/14 chi tiêu kinh t - xã hi; lTnh vrc thu, clii ngãn sách dt kt 
qua quan tr9ng, do là: 

- Thirc hin t& các giâi pháp v quãn l và khai thác ngun thu, chng tht 
thu, thirc hin quyt lit, dng b các bin pháp xà l thu hM nç dng thu; don 
dc kjp th?i các khoãn phâi thu theo kin nghj cüa cd quan kim toán và kt lun 
thanh, kim tra. Kt qua các khoãn thu cn di ngãn sách theo dir toán tinh giao 
thng 5,65%. 

- Diu hành ngân sách dam bào ngun d thirc hin các nhim v11 chi 
trong dir toán dâ giao, xây drng nông thôn mài, ch d chInh sách mói và nhim 
vil clii phát sinh; chi ngân sách dung ch d, trit d tit kim, nâng cao hiu qua 
su dimg ngân sách Nhà nuâc; diu hành quãn 1, sir ding ngun d1r phOng ngán 
sách các cp chat chê dáp irng kjp thii các khoãn clii ph1ic vi cong tác phOng 
chng thiên tai, phOng chng djch bnh và nhim vi dt xut, phát sinh; htn ch 
ti da vic d nghj b sung kinh phi; ngun dr phOng ngân sách huyn cOn 
2.619.231.249 dng dugc chuyn ngun sang näm 2021 theo quy djnh. Kim tra 
giám sat tài chInh duçic tang ci1Yng nãng cao k' lust  tài chInh; vic du tu 
XDCB duçic quãn 1, kim tra, giám sat ch.t chê, chng that thoát, lang phi; huy 
dng các ngun lirc tài chInh d xu l nq dng XDCB, hn ch ti da phát sinh 
nçi dng XDCB mâi. 

Ben cnh nhftng k& qua dat  duçic trong cong tác diu hành, quãn l thu 
chi ngân sách cOn mt s khó khän: 

- Dai djch Covid-19, ành huâng tiêu c1rc tâi mci mt di sang kinh t - xà 
hi, nht là hoat dng san xut, kinh doanh cüa các doanh nghip và thu ngân 
sách nhà nuóc trên dja bàn. Mt s doanh nghip nhO và vfta trên dja bàn huyn 
phâi thu hçp qui mô, them trI ngfrng hoat  dng. S thu phát sinh theo h si khai 
thus tr các doanh ngliip thp, dat  85,76% dir toán. 

- TInh trng nông dan bO rung hoang cOn nhik, song chua có giâi pháp 
kh&c phic hiu qua. Vic tuyen truyn, van  dng nhàm tIch ti,i, tp trung rung 
dt d thirc hin lien kt t chirc san xut hang boa chira duqc quan tam dung 
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mirc; m.t khác do thtñ tit, djch bnh din bin phüc tap, khó hrmg, ãnh htthng 
trirc tip dn san xu.t nông nghip, vic khoán thu, thu tCr qu dt cong Ich, hoa 
lçri cong san gp nhiu khó khn. Thu tr qu5 Mt cong Ich và boa lçi cong san dat 
47,78% d toán. 

9 A A A S A• A A A A Uy Ban nhan dan huyçn trinh 1191 dong nhan dan huyçn Quyet toan 
ngân sách huyn Triyc Ninh nãm 2020 nhir San: 

1. Tng thu ngãn sách nhà ntrrc: 1.054.539.602.853 dng. 

2. Tng thu ngãn sách huyn duçc diu hành: 854.796.394.074 dng; 
trong do: 

- Ngân sách buyn: 596.169.242.403 dông. 
- Ngân sách xâ, thj trAn: 258.627.151.671 dng. 
3. Tng chi ngân sách huyn: 854.747.310.770 dng; trong do: 
- Chi ngân sách huyn: 596.169.242.403 dông. 
- Chi ngân sách xä, thj trk: 258.578.068.367 dông. 
4. Kt du ngân sách näm 2020 là: 49.083.304 dông; trong do: 
- Kt dix ngân sách xä, thj ti4n: 49.083.304 dng. 
5. Xir 1 két dix ngãn sách nãm 2020 theo quy djnh cUa Lut ngân sách: 
- Ghi thu vào ngãn sách xä, thj trn näm 2021 là: 49.083.304 dng. 

PHAN TH1D HA! 
S S •A A - Tinh hinh thic hiçn dir toan NSNN 6 thang dau nam 

• A •7• .A F va nhiçm vij, glal phap thiyc hiçn dir toan NSNN 6 thang cuoi nam 2021 

A. Tjnh hInh thirc hin dir  toán thu, chi ngân sách 06 tháng Mu nám 2021 

I. Ting thu ngân sách nhà ntroc 521.031.484.942 dung; trong dO: Ngân 
sách dja phumg di.rçc diêu hành 477.546.249.801 dông, gôm: Ngân sách huyn 
3 10.460.328.106 dông; ngân sách xã, thj trân 167.085.921.695 dông; chi tiêt các 
khoãn thu nhu sau: 

1. Thu ngân sách trên dja bàn 144.086.160.826 dung, dat  41,23% dir 
toán, thng 2 16,13% so vâi cüng ks', trong do: 

1.1. Các khoãn thu can di ngãn sách 56.914.317.426 dung, dat  76,44% 
dir toán, tang 62,39% so v&i cüng ci the: 

* Các khoãn thu theo dir toán duçic giao 43.419.571.871 dung, d.t 58,31% 
411  toán, thng 25,25% so vâi cüng ks', bao gôm: 

-01 khoãn thu vuçlt dir toán là: Thu tr doanh nghip nhà nl.róc trung uang 
dat 43 8,06%. 

- 08 khoân thu dat  trên 50% di,r toán: Thu tü doanh nghip nhà rnrâc dja 
phi.rcing cttt 60,51%; thu tü khu vrc ngoài quôc doanh dat  54,23%; thu l phi 
tnthc ba dat 54,84%; thuê sü dyng dat phi nOng nghip dat  59,04%; thuê thu 
nhp cá nhân dat  69,64%; thu tiên thuê dat dat  87,15%; thu phi, l phi dat 
91,61%; thu khac ngân sách dat  66,08% (ngan sách huyn dat  51,91%; ngân 
sách xA, thi trãn dat  130,65%) 
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- 01 khoãn thu dat  dual 50% dr toán: Thu tr qu dt Cong Ich, boa lçTi 
Cong san tai  xâ, thj trân dat  27,23%. 

* Khoãn thu không giao dr toán: Thu tü don vj có vin du tu nuâc ngoài 
13.494.745.555 dông. 

1.2. Thu tin sir diing dt theo k hoach nàm 87.171.843.400 &ng. 

2. Thu h trç khi nhà nu*c thu hi dt cüa thj trn Cat Thành 
176.215.000 dng. 

3. Thu b sung ngân sách huyn tu ngân sách tinh 233.923.093.768 
ding, trong do: 

3.1. Thu b sung can di ngân sách 2 18.046.000.000 dng, dat  50,70% 
dir toán. 

3.2. Thu b sung có miic tiêu 15.877.093.768 dng, gôm: Kinh phi chi 
tng phâm kern theo buy hiu Dáng dçit 03/2/2020 và 19/5/2020 là 
1.528.740.000 dông; kinh phi trçl cap mt lan dôi vol nguOi có thành tIch tham 
gia kháng chien theo Quyêt djnh so 24/2016/QD-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü 
17.737.995 dông; kinh phi thirc hin chInh sách bào v và phát triên dat trông hia 
nàm 2021 là 7.3 67.069.000 dông; kinh phi thirc hin chInh sách tinh giân biên ch 
theo Nghj djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 va Ngh djnh 
113/2018/ND-CP ngày 31/8/2018 cüa Chinh phü 184.395.773 dông; h trci kinh 
phi mua sam, lap d.t thiêt bj giám sat hành trinh trên tàu cá cho các chU tàu 
28.680.000 dông; kinh phi phiic vi cong tác bâu cir dai  biêu Quôc hi khóa XV va 

dai biêu Hi dong nhân dan các cap nhim k' 2021-2026 là 1.662.000.000 dông; 
kinh phi ho trçl cho các Ca sO cách ly tp trung phic vi cong tác phOng, chông dch 
Covid 19 trên dja bàn 88.480.000 dông; kinh phi ho trçl 02 xâ: Trung DOng, Trirc 
NOi dâu tu xây drng các cong trmnh 5.000.000.000 dông. 

4. Thu chuyn ngun 63.188.961.348 dng (là nhüng khoàn chuyn 
sang näm 2021 dê chi và thanh, quyêt toán theo quy djnh), trong do: 

4.1 Ngân sách huyn 28.535.722.598 dng, gm 

- Ngun kinh phi b sung có m%ic tiêu tr ngãn sách tinh 19.902.844.190 
dOng. 

- Ngun kinh phi ngân sách huyn 8.632.878.408 dng. 

4.2 Ngãn sách xã, th trn 34.653.238.750 dOng, chü yu là vn dâu tu 
XDCB, kinh phi xây dirng nOng thOn mOi, kinh phi thirc hin chinh sách bào v 
và phát triên dat trông lüa tiêt kim 10% chi thuOng xuyên 6 tháng näm 2020 và 
nguôn kinh phi thrc hin cal each tiên hrang. 

9 9 A P - A 
5. Cac khoan thu dtrçrc quan ly qua ngan sach xa 587.200.000 dong la 

khoãn thu nhãn dan dóng gop dê dâu tu co sO ha tang cUa xa Trirc Hung. 

6. Thu bi sung ngn sách xã, th1 trn tir ngân sách huyn 
79.069.854.000 dng, gôm: 

6.1. Thu b sung can di ngân sách 49.632.114.000 dng, dat  50% d 
toán tinh, huyn giao. 

6.2. Thu b sung có mic tiêu 29.437.740.000 dông. 
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• A II. Tong chi ngan sach d!a  phiroiig 370.098.547.073 dong, trong do: 

1. Ngân sách huyn 277.644.407.423 dng, gôm: 
1.1 Chi dâu tu phát triên 1.999.555.000 dng, dt 24,99% dir toán chi du 

tu ttr ngun thu tiên sü dimg dat theo kê hoch nãm. 

1.2 Chithithngxuyên 196.574.998.423 dng, dt 52,11% drtoán. 

1.3 Chi b sung ngân sách xã, thi tr.n 79.069.854.000 dng, trong do: 

- B sung can d& ngân sách 49.632.114.000 dng, dat  50,0% di toán. 

- B sung có m1ic tiêu 29.437.740.000 dng, trong do: Kinh phi thirc hin 
phãn bô kinh phI cho các dir an, cong trInh trén dja bàn thj trân Co L 
16.597.000.000 dông; kinh phi thirc hin chInh sách báo v và,phát triên dat trông 
lUa nm 2021 là 7.367.060.000 dông; h trçl kinh phi mua sam, lap dt thiêt bj 
giám sat hành trmnh trên tàu cá cho các chü tàu 28.680.000 dông; kinh phi phiic 
vi cong tác bâu cir dti biêu Quôc hi khóa XV và dai  biêu Hi dOng nhãn dan các 
cp nhim kr 2021-2026 là 1.745.000.000 dOng (ngân sách tinh 1.110.000.000 
dng, ngãn sách huyn 63 5.000.000 dông); h trçi ngân sách xa, thj trân dâu tu 
xây dirng NTM nâng cao 3.700.000.000 dông. 

Trong tng chi ngân sách dã si:r diing ngun chuyn nguôn ngân sách näm 
2020 sang, dr phOng ngãn sách và các nguôn ngân sách là 10.664.319.000 dong 
dê thanh toán vOn dâu tu cong trInh XDCB 1.999.555.000 dông Va CáC nhim vii 
phát sinh tai  các linh wc: An ninh, Quôc phOng 729.188.000 dông; ho trçi các 
don vj quãn 1 cüa tinh dóng trên dja bàn thirc hin nhim v11 cUa cap üy chInh 
quyên dja phuong 370.000.000 dông; kinh phi phOng, chông djch 713.464.000 
dông;kinh phi phiic vii cong tác bâu cü dti biêu Quôc hi khOa XV va dai biêu 
Hi dông than dan các cap nhim kSr 202 1-2026 là 1.479.695.000 dông; các don vj 
dir toán 358.000.000 dông; mua sam trang phiic và dam bão hoat dng cüa Dai 
biêu HDND huyên Trirc Ninh khóa XVIII, nhim kr 202 1-2026 là 
170.850.000 dông; Lp ké hoach  sü d%ing dat näm 2019, nàm 2020 huyn Trirc 
Ninh và kiêm kê dâtdai 1p bàn dO hin trng sü diing dat näm 2019 huyn Tic 
Ninh 7 15.000.000 dông; thirc hin thông kê dat dai näm 2020 huyn Trrc Ninh 
21.467.000 dOng; kinh phi dê chi trà cong ty dâu giá hcip danh Xuãn TruOng 
197.100.000 dông; kinh phi dê xây dirng tri.thng h9c dat  chuân quOc gia 
210.000.000 dông; h trçr ngân sách các xä, thj trân dau tu xây dirng NTM nang 
cao 3.700.000.000 dông. 

A - A 2. Ngan sach xa, th! tran 92.454.139.650 dong, gom: 
2.1 Chi du tu phát trin tü các ngun: Thu tin sü diing dt theo k hoach 

nthn, ngân sách cap trên h trçl và nguôn chuyên nguOn ngãn sách 
34.824.019.793 dông, dat 174,12% dtoán. 

2.2 Chi thuxng xuyên 57.630.119.857 dng, dat 5 1,50% dr toán. 

III. Thu, np qu5 phông, chng thiên tai. 
- S thu qu5' phOng chng thiên tai 06 tháng du nàm 2021 là 8 18.489.942 

dOng, dat 60,86% kê hoach,  trong do: 

+ 13/21 xã, thj tr.n 340.193.350 dng. 
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+ 87/87 dan vj, phông ban ngành, doàn th cüa huyn 465.083.592 dng. 

+03 dan vj quàn 1 cüa tinh dóng trên dja bàn huyn 13.213.000 dng. 

Tom 1i: Trin khai, thirc hin nhim vi thu ngân sách 6 tháng du nàm 
2021, trong bôi cânh vira phông chông djch Covid-19 vira thüc day phát trin 
kinh tê; các ca quan, dan vj, các xã, thj trân dã quyêt 1it, chü dng, tIch crc 
trong cong tác quân 1, khai thác nguôn thu trén dja bàn; các khoân thu can di 
ngân sách theo dv toán tinh giao dat  58,31%, trén mirc bInh quân chung cüa 
tinh; có 09/10 khoàn thu dat  trên 50% dir toán (Thu tü doanh nghiép nhà nuâc 
trung uang; thu tü khu virc ngoài quOc doanh; thu tiên thuê dat; thu phi, 1 
phI...); có 12/21 xã, thj trân thu can dôi ngân sách dat  trén 50% dir toán (xâ, thj 
trân: Trçrc Dao,  Cat Thành, Trung Dông, Trrc Chinh, Trrc Thun, Liêm Hãi, 
Trirc Hung, Trrc Thai, Trirc Thanh, Co Lê, Trrc Khang, Vit Hung). 

Dam bào ngun dáp üng dr toán chi và các nhim v11 phát sinh, thirc hin 
các chInh sách ye an sinh xã hi, xây dimg nông thôn mâi nâng cao; các dan vj 
si'r diing ngân sách trong phm vi dv toán duçic giao, trit dê tiêt kim. 

* Mt s khó khän, han  ch: 

- Dai djch Covid-19 tip tic có din bin phüc tap, ânh hrning tiêu clrc tâi 
hoat dng san xuât kinh doanh cüa các doanh nghip. 

-Tin di xây d%mg khu dan cu tp trung, 1p phuang an Mu giá quyn sü 
diing dat cho nhân dan lam nhà & theo kê hoach sr diing dat nàm 2021 con chm. 

- Vic khoán tMu, thu hoa lçii cong san tü qu Mt cong ich tip ttic gp 
khó khän do din tIch dat cong ich thu&ng nhO, lé; san xuât nOng nghip bâp 
bênh, thu nh.p thâp; 06 tháng dâu näm thu tr qu dat cOng Ich, thu hoa lçii cong 
san mâi dat  27,23% d toán. 

• 9• - 

B. Nhiçm vii, giai phap thirc hiçn di toan NSNN 6 thang cuoi nam 2021. 

1. Tip tic trin khai thijc hin hiu qua Nghj quyt s 04-NQ/HU ngày 
10/12/2020 cüa Ban Chap hành Dàng b huyn và Nghj quyêt so 63, Nghj quyêt 
so 64/NQ-FIDND ngày 15/12/2020 cüa HDND huyn ye thim vl:1 phát triên 
kinh té - xã hi và d toán ngãn sách nhà nuâc huyn Trrc Ninh nàm 2021. 

2. Thvc hin dng b các giâi pháp nâng cao hiu qua lnh dao,  diu hành 
cüa ca quan quàn 1 nhà rnthc, dan vj sv nghip; tao  diêu  kiin  thun igi phát 
triên san xuât kinh doanh; ngAn chn, xir 1 nghiêm tInh trang nhüng nhiêu, gay 
phiên ha cho ngu&i dan, doanh nghip. 

3. T chüc thvc hin t6t các Lut thu, Lut phI,1 phi và nhim vi thu 
ngân sách nhà nu&c; khai thác, quàn 1 ch.t chë các nguôn thu; rà soát, dánh giá 
cii the tác ding cüa dai  dch Covid-19 dôi vol 11mg khoàn thu, 11mg ngu&i np 
thuê dê thvc hin các giãi pháp thu phU hçip trong diêu kin djch bnh. Lam tOt 
cong tác thanh tra, kiêm tra, thu hôi nçi d9ng thuê, chông buOn 1.u, gian 1n 
thuang mai,...  dam bào thu dáng, dü, kjp th&i các khoàn thuê, phi, 1 phi và thu 
khác vao NSNN. 
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4. Thirc hành ti& kim, chng lang phi trong quàn 1, sir dicing ngân sách 
và mua sam tài san công; sr dicing dir phông ngân sách các cp và các khoân tiêt 
kim chi thu&ng xuyên dê dáp irng kjp thñ các nhim vi phát sinh dt xuât, 
dam bão an sinh xA hi; tranh thu sr h trçl tir ngân sách tinh dê dam bão các 
nhim vi chi cia bô trI trong dr toán näm 2021, cácthim vii xây dirng NTM và 
chê d chInh sách mói; các xâ, thj trân sir ding nguôn von duçic h trçl tiêt kiêm, 
hiu qua, dung miic tiêu, chu trçng ru tiên xi l nçi dçng XDCB. 

Thrc hin cong khai ngân sách ti các don vj theo quy djnh tai  Thông tu 
so 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa Bô Tài chInh huàng dn thirc hin 
cong khai ngân sách nhà nithc dôi vói các cap ngân sách; Thông tu sO 
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hithng dan ye cong khai ngân sách dôi vâi 
don vj dir toán ngân sách; Thông tu so 90/201 8/TT-BTC ngày 28/09/2018 süa 
dOi, bô sung mt so diêu cUa Thông tu sO 61/2017/TT-BTC. 

Di,r kin s thu không dat  dr toán, chü dung diu chinh giãm mt s 
khoãn chi theo quy djnh tai  Diem a, Khoân 3, Diêu 52 Lut Ngân sách nhà nuâc 
nàm 2015. 

5. Quàn l chat chë và si:r d%ing hiu qua tài san cong theo Lut Quàn l, 
sCr diing tài san cong so 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; hoàn thành quyêt toán 
các cong trInh hoàn thành, bàn giao dua vao si:r d1ing; không phé duyt các cong 
trInh phát sinh mói khi không dam bão nguôn vOn. 

6. Xây dirng k hoach  phát trin kinh t - xa hi và d%r toán ngân sách nhà 
nithc näm 2022 trInh HDND huyn phê chuân theo quy djnh. 

Trên day là báo cáo quy& toán ngân sách huyn Trrc Ninh nàm 2020 và 
tInh hInh thirc hin d%r toán ngân sách nhà nuó'c 6 tháng dâu näm, thim v1i, giâi 
pháp thirc hin d1r toán ngân sách nhà nuâc 6 tháng cuôi 11am 2021. UBND 
huyn trân tr9ng báo cáo và dê nghj HDND huyn xem xét, quyêt 

No1nhIn: 
- Thirông tnre Huyn u, HDND huyn; 
- Uy viôn BCH Dáng b huyn; 
- Cáo di biéu }IDND huyn; 
- Các c quan, &in vi lien quan; 
- Cong thông tin din tr huyn; 
-Luu:V1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

