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BAO CÁO 
TInh hlnh thyc hin thu, chi ngân sách nhà ntro'c nàm 2020 

và phirong an phãn bô dr toán thu, chi ngn sách nhà nuroc nãm 2021 

KInh gui: Hi dng nhân dan huyn. 

Phn thu nhât 
DANH G!Á TINH HINH THçC HIN NHIM VIJ 
THU, CHI NGAN SACH NHA NU'OC NAM 2020 

I. Thu ngân sách: Tng thu NSNN nàm 2020 ithc thirc hin 817.471 triu 
dông, tang 22% dir toán Tinh giao và bang 81% so vâi thrc hin nàm 2019. 

1. Thu NSNN trên dla  bàn: U'âc thirc hin 277.602 triu dông, dat  89% di,r 
toán Tinh giao và bang 53% so vri thirc hin nám 2019. Nêu trtr chi tiêu thu tiên 
cap quyên sü diing dat thI thu thi.r&ng xuyên ithc thirc hin 97.602 triu dông, dat 
95% dir toán và bang 83% so v9i thirc hin näm 2019. 

Trong 11 khoãn thu Co 7 khoãn thu dit và vu't diy toán, glm: 

- Thu tir khu virc cong thucmg nghip NQD: 43.000 triu dng dat  108% dir 
toán và tang 4% so vâi näm 2019. 

- Thu t1r doanh nghip trung uang: 282 triu dng dat  140% d? toán Va tang 
67% so vth näm 2019. 

- Thu tin thuê dAt: 5.970 iriu dng dat 157% dy toán và bng 25% so vói nm 2019. 

- Thu thu nhp cá nhân: 6.500 triu dng dat  103% dir toán và tang 15% so 
vâi näm 2019. 

- Thud sü dung dAt phi n6ng nghip: 550 triu dng dat  125% dir toán và 
tang 14% so vâi näm 2019. 

- Thu phI và1 phi: 3.300 triu dng dat  100% dci toán và thng 47% so vâi nm 2019. 

- Thu khác ngân sách: 6.500 triu dông dat  100% dir toán và tang 15% so 
vth nàm 2019. 

Co 4 khoãn thu không dt dir toán gm: 

- Thu tr doanh nghip dja phuong: 4.800 triu dng dat  56% di,r toán và 
bang 57% so vâi näm 2019. 

- Thu tin cAp quyn su dung dAt: 180.000 triu dng dat  86% dci toán Va 
bang 45% so vâi näm 2019. 

- L phi truâc ba:  23.000 triu dng dat  81% dirtoánvàbng 92% so vói nãm 2019. 

- Thu tir qu' dAt cong Ich và hoa lçii cong san: 3.700 triu dng dat  74% di,r 
toán và bang 72% so vâi näm 2019. 
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2. Thu kt dir ngân sách nãm 2019 chuyên sang: 2.611 triu dng. 

Trong do: - Ngân sách huyn: 123 triu dng. 

- Ngân sách xâ: 2.488 triu dng. 

3. Thu bi sung tfr ngân sách TInh: 432.243 triu dng, bao gAm: 

- B sung can cté,i: 358.743 triu dng. 

- B sung có miic tiêu: 73.500 triu dng. 

4. Thu chuyên nguôn theo ch d quy djnh: 105.015 triu ding. 

II. Chi ngân sách huyn: Uóc th%rc hin 5 19.142 triu dng dat  109% dir 
toán và bäng97% so vói thc hin 11am 2019. Trong do: 

1. Chi du tir XDCB: U9c thirc hin 11.599 triu dng dat  28% dr toán va 
bang 68% so vth thrc hin näm 2019. 

2. Chi thirông xuyên: TJâc thrc hin 507.543 triu dng dat  118% d%r toán 
và bang 98% so vâi thirc hin nàm 2019. 

Chi tit mt s linh virc chi lan nhi.r sau: 

- Clii sir nghip kin thi& kinh t& 7.108 triu dng dat  215% dir toán và thng 
48% so vâi näm 2019. 

- Chi sir nghip khoa hçc: 279 triu dông dat  93% dr toán và bang 93% so 
vth nam 2019. 

- Chi s1r nghip môi tri.thng: 1.326 triu dng dat  100% d toán va b&ng 
100% so vói näm 2019. 

- Chi's? nghipgiáadic và dào tao:  273 .653 triu dng dat  100% dir toán va 
tàng% sovri 11am 2019. 

- Chi sir nghip van hóa thông tin và th thao: 3.118 triu dng dat  106% dir 
toán và tang 21% so vâi nàm 2019. 

- Chi dim bao xâ hi: 44.127 triu dng dat 101% dr toth-i và thng 2% so vói nIm 2019. 

- Clii quãn 1 hành chInh: 34.290 triu dng dat  120% dir toán và tang 11% 
sovthnärn2019. 

- Clii an ninh - quc phông: 2.189 triu dng dat  426% dir toán và bang 85% 
so vâi näm 2019. 

- Clii ngân sách xä: 139.815 triu dng dat  190% dir toán và bang 85% so 
vi nàm 2019. 

Ill. Tlnh hInh thurc hin thu, chi ngân sách xã: 

1. Thu ngãn sách xã: U&c thirc hin 248.937 triu dng tang 25% so vói d%r 
toán va bang 85% so vth thçrc hin nàm 2019 . Trong do: 

- Thu thung xuyên: 19.122 triu dng dat  91% dr toán. 

- Thu tü ngun cp quyn sü diing dt: 90.000 triu dng dat  86% d%r toán. 

- Thu b sung tr ngan sách cp trên: 139.8 15 triu dng dat  190 dir toán. 
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2. Chi ngân sách xã: 
Uc thc hin 251.414 triudng dat  126% dir toán và b.ng 84% so vói 

'thirc hin nàm 2019. Trong do: 
- Chi XDCB: 118.401 triu dng. 
- Chi thuOng xuyên: 133.013 triu dng. 

Phn thu hal 
D!1 MEN D1' TON THU, CHI NSNN NAM 2021 

A. Nguyen tc phân b diy toán ngân sách nám 2021. 
1. Vic phn cp qun 1 ngân sách, ngun thu, nhim vi chi gitta các cp 

ngân sách nàm 2021 tiêp tçic thirc hin theo Nghj quyét so 27/2016/NQ-IHDND ngày 
14/12/20 16 cüa HDND tinh ye vic quy djnh phân cap nguôn thu, t 1 phân chia 
các khoãn thu và nhim vi chi cho các cap ngãn sách näm 2017 và thai kSr  on djnh 
ngãn sách 2017-2020; Nghi. quyêt so 58/2020/NQ-BDND ngày 08/12/2020 süa dôi, 
b sung Nghj quyêt so 27/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh. 

2. D%r toán thu ngân sách phâi dam bâo tInh khã thi, an toàn cao, bao quát 
ngun thu, phü hqp vâi kha näng tang tnr&ng kinh té cüa dja phuo'ng; gän nguôn 
thu vth nhim vti chi và khâ näng quân 1 cüa trng cap chInh quyên dja phtxang, 
dam bão nguôn hrc dê các cap chU dng th%rc hin nhU'ng thim vii phát triên kinh 
t - xã hi, dam bào quôc phOng, an ninh và trt tr an toàn xä hi trong pham vi 
quãn l; các cap, các ngành tang ci.rông quail 1 thu, chông that thu; quan tam chi 
dao phát triên san xuât kinh doanh, djch vi dê có nguôn tang thu ngân sách. 

• 3. .Dçr toán giao chi thumg xuyên NSNN: 
- D toán phân b chi ngân sách di vO'i các co quan, ban ngành, doàn th, các 

xâ, thi trãn dam bào tInh dü krang và cac khoan dóng gop theo müc luang t& thMu 
1.490.000 dông/tháng, các khoãn phçi cap theo quy djnh. Kinh phI thng (giãm) do thay 
dôi biên chê duçcc giao cUa các co quan có thâm quyên quyêt djnh. Kinh phi thirc hin 
các nhim vii quan tr9ng, phát sinh nm 2021 dam bâo không thâp han dir toán nm 
2017, nm dâu thai kS' on djnh ngn sách nhà nithc giai don 2017-2020. 

- Dir toán chi cho trng lThh vrc chi dâ bao gm nhu cu kinh phi th1rc hin các 
chê d chInh sách do Trung uong, tinh ban hành (dä duçic tinh dam bão kinh phi). 

4. Dir toán giao chi ngân sách các xã, thj tr.n duçic giao tng müc và theo 
linh c chi chü yeu: Chi xây dirng Co bàn tü nguôn thu tin sr dçing Mt; chi 
thuOng xuyên; dci phOng ngân sách. Trong do giao müc chi tôi thiêu dôi vâi cac 
linh we: s1r nghip giáo dic, sir nghip dào tao,  sir nghip môi tri.r&ng, chi dam 
bâo xâ hi; các linh virc can 1i UBND xâ, thj trãn trInh HDND cüng cp quyet 
djnh theo quy djnh cüa Lut NSNN nàm 2015 và các yän bàn hu&ng dn thi hành. 

5. Di,r toán chi ngân sách nhà nithc cüa các ca quan, ban ngành, các xà, thj 
trân, ngãn sách tinh dã thirc hin trir 10% tiêt kim chi thumg xuyên (trü luang yà 
các khoân có tInh chat lucing) dê thirc hin câi each tiên krang theo qui djnh. 

Di yój khoãn thu h9c phi (không thuc danh m1ic phi, l phi theo quy djnh 
cUa Lut Phi, l phi), không phài là chi tieu giao d toán thu, chi NSNN cho các 
don vj. Tuy nhiên, các don vj tiep tiic thirc hin tao  nguôn cãi each tin luung tü 
nguôn thu h9c phi và các nguôn thu khác duçic dé lai  chi theo chê d quy djnh. 
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Ngânsách các cp phãi chü dng b trI 70% s tang thu ngân sách bao gôm 
cã so thu két du näm 2019 hch toán thu näm 2020 thirc tê chira phân bô và sir 
ditng (tri'r thu tiên sr dçtng dat và nh0ng khoãn duçc 1oti trü theo quy djnh) thçrc 
hin nãm 2020 so vói dr toán näm 2020 tinh giao; 70% so tang thu ngân sách (trir 
thu tiên si:r diing dat) dir toán näm 2021 so vth dir toán näm 2021 tinh giao; kinh 
phi dành ra gãn vâi thirc hin Nghj quyêt so i 8-NQ/TW và Nghj quyêt so 
1 9-NQ/TW dê thrc hin ché d tiên lucing md theo quy djnh. 

B. Phirong an phân bô dr toán thu, chi ngân sách nhà nuo'c nãm 2021. 

I. Thu ngân sách nãm 2021. 

1. Thu ngân sách nhà ntr&c trên dja bàn: 

- Tong thu NSNN trên da bàn näm 2021 Tinh giao 266.950 triu dng. 

- Tng thu ngân sách nba nithc trên dja bàn dir kin giao 266.950 triu dng, 
bang 85% sO vâi dir toán näm 2020. Trong do: 

+ Thu tin c.p quyn sà dng dt: 175.000 triu dng bang dir toán Tinh 
giao, bang 83% so vâi dr toán näm 2020. 

+ Thu tir qu5 dAt cong Ich và hoa igi cong san: 5.000 triu dng, bang dir 
toán Tinh giao, bang dir toán näm 2020. 

+ Các khoân thu con lai:  86.950 triu dng, bang dir toán Tinh giao, bng 
89% so vói dir toán näm 2020. 

Chi ti& tmg khoân thu ci th nhix sau: 

Don v tInh: Triu dn 

TT NO! DUNG 
Dir toán 

tinh giao 
Dir kin dr 

toawhuyn giuo 

Thu NSNN trên dia bàn 266.950 266.950 

1 Thu t1r DNNIN Trung uo'ng 150 150 

2 Thuti'rDNNNdjaphuo'ng 5.200 5.200 

3 Thut&khuvircngoàiquôcdoanh 36.000 36.000 

4 LphItruâcba 24.000 24.000 

5 Thud si:r diing dAt phi nông nghip 450 450 

6 Thuê thu thp cá nhân 6.300 6.300 

7 PhI và1phI 4.550 4.550 

- Phi và 1 phi Trung uang 2.100 2.100 

-PhIvà1phIdjaphuang 2.450 2.450 

8 Thutinsirdingdât 175.000 175.000 

9 Thu tin thuê mt dAt, m.t nuâc 3.800 3.800 

10 Thu khác ngân sách 6.500 6.500 

11 ThutuqudAtcongichvàthuhoa1giCS 5.000 5.000 
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2. Thu bô sung tñ' ngân sách Tinh: 378.259 triu dng, gm: 

- Bô sung can d& ngân sách huyn: 291.402 triu dng. 

- Bô sung can di ngân sách xã: 86.857 triu dng. 

Nizu' v(Iy, tEng dr toán thu ngân sách frên'dja bàn dt kiln giao l 645.209 triu 
dung. Trong dó,phtn ngân sách djaphu'oig du'ic diêu hành là 587.559 triu dông. 

II. Chi ngân sách näm 2021. 

Can cir dr toán giao thu và s b sung ti'r ngân sách tinh, tng chi ngân sách 
dja phuong duqc diêu hành nàin 2021: 587.559 triu dông. 

* Dir kin dl! toán chi ngãn sách dja phu'ong nãm 2021: 587.559 triu 
dng, thrçrc phân bô nhtr sau: 

1. Chi du tir xây diung co bàn: 122.500 triu dng, bang dr toán tinh giao. 

2. Chi thtrô'ng xuyên: 465.059 triu dng, btng 102% so vOi dir toán näm 
2020, chi tit các khoàn chi dir kiên nhu sau: 

2.1. Chi sir nghip kin thi& kinh t: 6.892 triu dng, bng 95% so vâi dir 
toán näm 2020. 

2.2.. Chi sir nghip giáo diic và dào tao:  275.086 triu dng, bang d%r toán 
näm 2020 và bang d1r toán tinh giao; chiêm 61% tong chi thuàng xuyên, gôm: 

a. Chi sir nghip Giáo diic: 27 1.878 triu dng, bang dir ton nàm 2020. 

b. Chi si,r nghip dào tao:  3.208 triu dng, bang dçr toán näm 2020. 

2.3. Chi sir nghip y t: 1.106 triu dng, bang dir toán näm 2020. 

2.4. Chi sir nghip khoa hçc cong ngh: 301 triu dng, b.ng d1r toán 11am 
2020, bng dir toán tinh giao. 

2.5. Chi s1r nghip môi trumg: 2.871 triu dông, bang dir toán näm 2020, 
b,g dir toán tinh giao. 

2.6. Chi 51r nghip van hoá - thông tin và th thao: 5.756 triu dng, bang 
91% sovóidutoánnäm 2020. 

2.7. Chi dam bâo xä hi: 50.883 triu dng, bng 101% 50 vth dir toán nàm 
2020, tàn kinh phi thäm hôi, tng qua dip  Têt Nguyen dan dôi vâi can b Lao 
thành cách mng, can b Tiên khâi nghia; Dãng viên duçic tang Huy hiu 40 näm 
tuôi Dàng trâ len, sinh hoat  trên dja bàn huyn, nhixng chua duçic hithng chê d, 
chInh sách cüa Dàng và Nhà nurc. 

2.8. Chi quàn l hành chInh: 101.401 triu dng, tang 8% so vói dir toán 
2020, tang kinh phi thirc hin theo Nghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 
cüa Chinh phü sira dôi, bô sung mt sO quy djnh ye can b, cOng chrc cap xä và 
nguôri hoat dng không chuyên trách cap xä, thôn, tO dan phô. 

2.9. CM an ninh, quc phông: 8.057 triu dng, thng 8% so vri dir toan nm 2020. 

2.10. Chi khác ngãn sách: 816 triu dng, bang dr toán näm 2020. 

2.11. Dir phông ngân sách: 11.890 triu dng. 
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III. Mt s ni dung chü yu thijc hin dir toán thu, chi NSNN näm 2021 

Nàm 2021 là näm kéo dài cüa thèi kS'  n djnh NSNN giai doan 20 17-2020, 
là näm dâu tiên trién khai thirc hin các mitc tiêu, nhim vii phát triên KT-XH theo 
tinh than Nghj quyêt Dti hi Dàng b huyn lan thr XXIV; di,r báo tInh hInh kinh 
té trong niióc và the gith có nhieu biên dng khó kthng, phiic hôi chtm do tác dng 
cüa di djch Covid-19, nhiêu khó khan, thách thüc, ánh hu&ng den tInh hInh thu - 
chi ngân sách nhà nuâc. Dê th1rc hin thang igi nhim v1i phát trin KT-XH và dir 
toán thu, chi ngân sách nhà niic näm 2021, UBND trInh HDND huyn mt s ni 
dung chü yeu sau: 

1. Cp u Dâng và chInh quyn các cp, các ngành cn tp trung lãnh dto, 
chi dao  có hiu qua, tiêp tic day manh  phát triên kinh te - xà hi trên tAt cã các linh 
virc: cong nghip, xay dirng, nông nghip, thu san, du ljch, djch vii..., thüc dy 
chuyên djch co câu kinh tê, tiêp tiic thirc hin Chucng trInh xay dirng nông thôn 
rni tao  dng hrc phát triên kinh tê - xã hi cüa huyn, tü'ng buâc nâng cao di 
song nhân dan, tang thu cho ngân sách, phân dâu hoàn thành và hoàn thành vi.rqt 
müc chi tiêu thu, chi ngân sách ma HDNID huyn thông qua. 

2. V thu ngân sách: 

- UBND các cp, cci quan Thug và các co' quan lien quan có trách nhiêm 
tang ci.thng quàn 1 thu ngân sach nhà nithc. To chüc triên khai thirc hin có hiu 
qua Luât sira doi, bô sung mt sO diêu cüa các Lut ye thuê và nhim vi thu ngân 
sách nhà nithc theo Nghj quyêt cüa HDND hüyn. 

- Các cap, các ngành tp trung tháo gi khó khãn vuâng mac, tao  mi diu 
kin thutn lçii cho hoat dng san xuât kinh doanh, thüc day tähg tru&ng kinh tê. 
Tang ci.r?ing cong tác thanh tra, kiêm tra thuê, xir l nç dpng thuê, dam bão-thu 
dung, dü, kjp th?yi các khoãn thuê, phi, l phi và thu khac vào NSNN. Tang ciiô'ng 
xir 1 các khoãn nq d9ng thuê, có bin pháp clzoTlg chê nq thuê de thu hOi nçi d9ng 
dOi vâi các dOi tiiçing có tInh chây ' và han  chê phát sinh sO n thuê mâi. Các co 
quan chrc näng phôi hqp chat chê trong quãn l thu, chông that thu, ngän chn có 
hiu qua các hành vi buôn lâu, gian ln thuong mai,  san xuât, kinh doanh hang già, 
chuyên giá, trôn, lu thuê. 

- Quãn l hoàn thu giá trj gia tang theo dung quy djnh cüa pháp 1utt, diu 
hành hoàn thuê giá trj gia tang trong pham vi dir toán duqc cap có thâm quyên giao 
näm 2021; dông thai tao  diéu kin cho nguai np thuê; thirc hin kiêm tra truac và 
sau hoàn thu theo quy djnh cüa pháp lut và m11c d rüi ro; kjp thôi phát hin, x1r 
1 nghiêm dOi vâi các hành vi gian l.n, lgi dung chInh sách hoàn thuê, chiêm doat 
tiên tui ngân sách nhà nuac. 

- Thirc hin rà soát các dir an h& thñ gian lxu dãi min, giàm thus; các giây 
phép cap quyên khai thác khoáng san dê triên khai thu dung, thu dü và kjp thai cac 
khoân thu tin cp quyn khai thác khoáng san. Rà soát, xác djnh cii the các dOi tixng 
dang duc nhà nuóc giao dat, cho thuê dat trên dja bàn, nhât là các dir an hêt thai gian 
duqc huO'ng uu dãi theo quy djnh cüa Lut dat dai nam 2013, Ca quan TN-MT hoàn 
chinh h so' v d.t dai, chuyên cho co quan thuê d xác djnh nghia vi tài chInh và don 
dc, thu np dy dü, kjp thai các khoan thu tir dat dai vào ngân sách nhà nuâc. 
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- Chi tiêu thu ngân sách huyn giao là mrc ti thiu, d dam bão hoin thành 
và hoàn thành vuçlt mcrc chi tiêu thu ngân sách nàm 2021, UIBND các xã, thj trân 
.giao chi tiêu thu ngân sách dam bâo thi thiêu bang müc dir toán huyn giao. 

3. Phân cp nhim vii chi gifra các cp ngân sách nám 2021: 
3.1. Tip tiic thirc hin nhu nm 2020; can cü ngun thu ngân sáeh hang tháng, 

hang qu và Ca näm, các cap, các nganh chü dng bo trI ca câu chi cho hçip 1. 

3.2. Di vâi chi d.0 tir xây dirng co bàn tir ngun thu tin sir diing dt: 

- Thu tin si'r diing d.t khi giao dAt, chuyn miic dIch sir diing dAt theo ká 
hoch hang näm duqc UBND inh phê duyt cho các to chüc, cá nhan (trü các khu 
dat dã duac dâu tu ha tang hoäc co kê hoach dâu tu ha tang khu do thi, khu (diem) 
dan Cu tp trung);thu tiên s1r diing dat khi Cap giây chirng nhn quyên si'r dçtng dat 
cho CaC h dã sà diing dat; duçic diêu tiêt theo t l và quãn l sü diing nhu sau: 

+ Diu tit ngân sách tinh 30%. 

+ Diu ti& 20% ngãn sách các huyn, thành ph; trong do: 10% d chi cho 
cong tác qui hoach, do dac  dja chInh, cap giây chrng nhn quyên sir dçing dat và các 
Cong vic lien quan den quãn 1 dat dai cho các xã, thj trân không CO kê hoach  dâu 
giá quyn si1 ding dat; so con l,i uu tiên bô trI vOn cho các dr an, cOng trInh thuc 
linh vçrc giáo diic, dào tao,  xà l nçi d9ng xây dirng cci bàn, giãi phóng mt bang,... 

+ Diu tit 50% ngân sách xã, thj trAn; trong dO: 10% d chi cho cOng tác 
qui hoach,  do d.c dja chinh, cap GCN quyên SDD và CáC cOng vic lien quan den 
quãn l dat dai; so cOn lti bô tn xü l nq dçng xây dirng co bàn và xây drng NTM,... 

- Thu tin sü diing dAt các khu do thi tai  thj trn các huyn da duçc quyt djnh 
dâu tix trixóc ngày 01/01/2021, diêu tiêt 100% ngân sách tinh và duçic sir ding nhu sau: 

+ Chi phiic vi COng tác giâi phóng mt bang cüa dir an; 

+ Chi dAu ti.r xây dirng các cOng trInh ha tAng thuc dir an; 

+ S cOn lai  d chi dAu tu xay dirng các cOng trinh, dir an trçng dim trên dja 
ban huyn và uu tiCn cho các cOng trinh, dir an cüa thj trân có dat bj thu hôi theo danh 
mlic và kinh phi phàn bô cho các cOng trinh, dir an duct FIDND huyn thông qua. 

- Thu thu tin sir dicing dAt các khu do thj tai  thj trn các huyn có quy& djnh 
dâu tis tir 01/01/202 1, diêu tiêt 100% ngân sách tinh và ducrc sü ding nhu sau: 

+ Chi phiic vi cong tác giài phóng m.t bAng cüa dr an; 

+ Chi dAu tu xây dçrng các cong trInh ha tAng thuc dir an; 

± S con lai  &rçic coi là 100% và duqc sir ding thu sau: Ngân sach tinh 
50% dê chi dâu tix xay drng co bàn các dci an, cOng trInh do tinh quàn l; cAp lai 
50% d chi dâu tu xay dirng các cOng trInh, dir an tr9ng diem trên dja bàn huyn và 
ixu tiên cho các cOng trInh, dir an cüa thj trân cO dat bj thu hôi theo danh mçic và 
kinh phi phân bô Cho Các cOng trInh, dir an duc HDND huyn thông qua. 

- Thu tin sü diing dAt tai  cac khu (dim) dan cu tp trung tai  các dja 
phucng, diêu tiêt 100% ngán sách tInh và duçic sü dimg nhix sau: 

+ Chi cho giãi phóng m.t bAng cüa dci  an; 

+ Chi cho dAu tix xây dmg các cOng trInh ha tAng thuc dir an; 
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± So con li duc coi là 100% và dugc s1r dung nhu sau: Ngân sách tinh 
50% dê chi dâu tu xây drng co bàn các dir an, cong trInh do tinh quân l; cap 1a 
50% dê chi dâu tu xay dirng các cong trInh, d%r an tr9ng diem trên dja bàn huyn và 
ixu lien cho các cOng trInh, dir an cüa xã có dat bj thu hôi theo danh miic và kinh 
phI phân bô cho các cong trInh, dr an thrçc HDND huyn thông qua. 

4. Quãn I chi ngân sách: 

- Tang cung huy dng các ngun 1irc cho d.0 tu phát trin. Thirc hin cci 
chê, chInh sách cüa Trung uong, cüa tinh dê huy dng nguOn lirc xâ hi hóa tü các 
thành phân kinh tê tham gia dâu tu xây dirng kêt câu ha tang, dâu tu cho nông 
nghip, nOng thôn, nghiên ciru phát triên khoa bce và cong ngh. 

- Tang ciing cOng tác giám sat, dánh giá d.0 tu d dam bão thirc hin du 
tu dung quy hoach,  kê hoch dixçic duyt; quyêt lit thirc hin xir l nç dung xây 
drng c bàn theo Chi thj sO 27/CT-TTg ngày 10/10/20 12 cüa Thu tis&ng ChInb 
phü ye nhüng giâi pháp chü yêu khäc phiic tInh trng nçi dung xay dimg c bàn tai 
cáe dja phuang; tp trung bô tn von dâu tii tr ngân sách nhà nithc dê hoàn thành 
và day nhanh tiên d các di,r an trng diem có nghia lan dOi vai phát triên kinh tê 
- xâ hôi; dOi vOi các dir an khyi cong mói, phãi can nhac k FLrthlg, chi bô trI von 
khai cong mai các di,r an thirc s'çr cap bach khi xác djnh rO nguOn vOn và khâ nãng 
can dôi vOn a tmg cap ngân sách. 

- Quán trit quan dim trit d tit kim, cMng lang phi ngay t1r khâu xac 
djnh nhim v1i quan trng, trçng tam can thiêt thirc hin näm 2021. Xây d%rng Va 
triên khai dir toán ngân sách nhà nisâc gän vâi kê hoach pháttriên kinh tê - xã hi 
và các nhim viii tr9ng tam theo Nghj quyêt Dáng b các cap, dam bào tinh ben 
vIrng cüa ngân sách nba nithc, phãn ánh duçic thu t1r uu tiên trong phân bO nguôn 
ngân sách nba rnthc dOi vOi tfrng ngành, linh vrc. Tp trung thirc hin dOng b, 
hiu qua các giài pháp ye ngân sách nhà nuac, bâo dam thrc hin các nhirn vii 
thu, chi theo d%r toán da ducic HDND quyêt djflh; Phân dâu tAng thu, trit de tiêt 
kim chi dê tao  nguOn xü 1 các nhim vi chi cap thiêt phát sinh. Tiêt kim các 
khoãn chi cho b may quãn 1 nhà nuOc, sir nghip cOng, chii mua amphuang 
tin, trang thiêt bj dat lien; giàm tOi da kinh phi to chuc hi nghj, hi thAo, di cOng 
tác nuac ngoài dành nguOn von chi dâu tu xây drng co bàn, mua sam và thirc hin 
các Nghj quyêt chuyen dê cüa Ban chap hành Dàng b huyn. 

Can cü dir toán dugc giao, các cp, các ngành, các dn vj cn chü dng b tn 
kinh phi hqp 1 dê chi cho các nhim v dugc giao, luang don các cOng vic s phát 
sinh, nhm thçrc hin tot nhim vi chinh tr cüa dn vj mInh. Chi ngân sách phãi dng 
chinh sách, ch d, dung djnh müc trong phm yj dçr toán duc duyt và dâ giao. 
Trong nAm các xà, thj trân chü dng bO tn kinh phi dci phOng ngân sách dê phOng 
chng, khc phTc hu qua thiên tai VA CáC nbim vçt phát sinh dt xuat. Ngan sách cap 
tren chi xem xét h tr tnrang hqp thien tai din rng, gay hu quA nng nê và nhng 
nhim vci  giao them vuçit qua khA nAng cüa co quan, ban, ngAnh, các xã, thj tran. 

- Thirc hin nht quAn chü trucing quAn 1 giá theo cc ch thj tnuang, khuyen 
khich canh  tranh v giá, áp dung các bin phAp khuyen rnai,  giãm giá theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. Chü dng áp diing cAc bin phAp bInh On gia theo quy djnh cüa 
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Lust giá. Thirc hin cong khai thông tin ye giá, diêu hành giá dê to sr dOng thun 
và giám sat tr cong 1un. 

- Tang cu&ng quân 1 thj trumg, giá Ca, kim tra, giám sat các hãnh vi thóa 
thun hn ch canh  tranh, bâo v quyên igi ngu?yi tiêu dung; kiêm soát giá dôi vi 
các mt hang thiêt yêu; xir l nghiôm vic diêu chinh giá bat hçp l'. Giám sat chit 
ch ké khai giá cüa doanh nghip dôi vOi m.t hang bInh on giá, mt hang thuc 
danh miic kê khai giá. 

- Rà soát, quán 1 ch.t chê các khoãn chi, bào dam trong phm vi dr toán dä 
di.rgc cap có thâm quyên phê duyt và theo dñng chê d quy djnh; to chrc thirc 
hin nghiêm, có hiu qua các bin pháp chông that thoát, lang phi, tham nhüng. 
Chi dao  thc hin nghiêm các ket lun thanh tra và vic xü l sau thanh tra, kiêm 
tra, kiêm toán. Triên khai thicc hin nghiêm Chi thj so 21-CT/TW ngày 21/12/2012 
cüa Ban Bi thu và Chi thj sO 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 cüa Thu tuâng Chfnh 
phu ye viêc tang cung thuc hanh tiêt kiêm, chông lang phi Triêt dê tiêt hem, däc 
bit là dr toári chi rnua samphuang tin, trang thiêt bj dat tiên, han  ch tôi da ye so 
lucmg và quy mO tO chirc lê hi, hi nghj, hi thào, tong két, lê k két, kh&i cOng, 
phong tang danh hiu, tiêp khách, di cOng tác trong, ngoài nuâc. 

- Thirc hin nghiêm k' 1ut tài chInh - ngân sách nhà nuâc, tang cung kim 
tra, giám sat và cong khai, minh bach  vic su diing ngân sách nhà nuóc, nhât là 
tiong linh virc dê phát sinh tham nhng, lang phI. Han  chê tôi da dê xuât üng truàc 
d toán. Rà soat, quãn 1 chat chê các khoàn chi chuyên nguOn, chi thirc hin 
chuyên nguOn dôi vth mt so khoãn chi that s1r can thiêt theo dung quy djnh cüa 
pháp luat.  Kiên quyêt không thirc hin chuyên nguOn dôi vói các nhim vi do chü 
quan các cci quan, dn vj sü ding ngân sách thrc hin chm. 

Ii— - Cong khai-minh bach  và &m giàn hóa các thu t1ic hành chinh, ri1t ngn thai 
gian thirc hin thu tic hành chInh và nâng cao trách nhim, nàng 1irc và tinh 
chuyên nghip cüa di ngü can b cOng chüc. Tiêp tic nghiên ci'ru, xây dirng thirc 
hin djch vi cong trirc tuyên v&i mcrc d cao trên môi trtthng mng, dam bào cho 
cá nhãn, to chüc có the tim kiêm, khai thác thông tin lien quan den tài chInh - ngân 
sách nhà nuóc. 

Trong nárn 2021, can cfr vào ngun kinh phi h trçr tfr ngân sách tinh Va 
tInh hInh thirc tê cüa dja phirong, ngân sách huyn sê cp b sung cho ngân 
sách các xã, thj trn, các co quail, ban, ngành lien quan, các don vj d thrc 
hiçn m9t so che d9 chrnh sach sau: 

+ Kinh phi h trq tin sü diing san phm, djch v1i cOng Ich thüy loi theo 
Nghj djnh sO 96/2018/ND-CP ngày 30/6/20 18 cüa Chinh phü. 

+ Kinh phi t chüc bu Cu Quc hi và HDND các cap; kinh phi hoat  dng 
cüa }-IDND các cap. 

+ Kinh phi trq cp cho can b, cOng chüc duçic cir di hçc sau Dai  hçc theo 
quyêt djnh cüa UBND tinh. 

+ Kinh phi tng Huy hiu Dâng theo Quy djnh s 29-QED/TW ngày 
25/7/20 16 cüa Ban chap hành Trung ucmg. 
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+ Kinh phi chuang trInh m11c tiêu: H trq bào v và phát trin dt lüa; h trq 
lien din h nghèo, h chInh sách; kinh phi ho trçY tiên an trua eho tré em 3-5 tuôi, 
kinh phi th1rc hin mien giãm h9c phi và ho trci chi phi h9c tip; kinh phi thirc hin 
chInh sách dôi vài nguii khuyêt tat, 

5. EMi vói ngân sách cp xã: 

Du toán näm 2021 cp xã cia bao gm kinh phi thirc hin các ch d, chInh 
sách cüa Nha nithc và cüa tinh ban hành nhis: Kinh phi chi hoat dng cong tác 
Dáng cüa to chi.'rc dâng theo Quyêt djnh sO 99-QD/TW ngày 30/5/2012 cüa Ban 
chap hành Trung uong; kinh phi dé chi chê d phii cap trách nhim dôi vOi cap u' 
viên theo Quyêt djnh sO 1 69-QD/TW ngày 24/6/200 8 cüa Ban chap hành Trung 
uong; chi phii cap dai  biêu và hott dng cüa HDND xa, thj trân; Kinh phi dam bào 
cho chi hoit dng thumg xuyên cüa quân l hành chinh cap xã; Kinh phi dam bâo 
tiên luang, các khoân phii cap, các khoân trich theo lucmg cüa can b và cOng chüc 
cap xä theo quy djnh tiNghj djnh so 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 cüa Chinh 
phü; kinh phi chi phi cap, mua the BHYT (4,5% mirc luang cc bàn) và kinh phi 
trich np Bào hiêm xã hi (14% müc luung Co s) cho can b khOng chuyên trách 
a xã, thj trân theo Lu.t BHXH näm 2014 cüa can b khOng chuyên trách xã, thj 
trân và thOn, xóm, to dan phô theo so 1ung và mirc chi ti Nghj quyêt cüa HDND 
tinh; bô tn 100% kinh phi chi phii cap cho can b là thithng trrc Mt trn To quOc, 
Ban thu?mg v các doàn the chinh tr cap xà (phii ntr, nOng dan, cru chiên binh, 
doàn thanh niên); tru&ng ban cOng tác mt trn, bI thu chi doàn, chi hi tru&ng: hi 
phii nü, hôi ciru chiên binh, hi nông dan ó thôn (xóm), to dan phO theo Nghj quyêt 
so 10-NQ/TU ngày 22/9/2008 cüa Tinh u, Nghj quyêt sO 28/20 1 1/NQ-FJDND 
ngày 08/12/2011, Nghj quyêt so 14/2012/NQ-HDND ngày 07/12/2012 cüa HDND 
tinh; kinh phi thirc hin chê d phit cap cOng v1i theo Nghj djnh so 3 4/20 12/ND-CP 
ngày 15/4/2012 cüa Chinh phü; kinh phi thçrc hin ché d chInh sáchdOi vói 1%rc 
luçmg dan quail tir v theo Lust  Dan quail t1r v; kinh phi do diêu chihcphi—_ 
cap hang tháng dOi vâi can b k5' thut Ban nOng nghip xã theo Quyêt djnh sO 
1680/QD-UBND ngày 10/10/20 11 cüa UBND tinh; chi trg cap hang tháng, mua 
the BHYT và chi mai ,táng phi cho can b xã nghi vic theo Quyêt djnh 13 0-CP 
ngày 20/6/1975 và Quyêt djnh 111-HIDBT ngày 13/10/1981 cüa Hi dông B truâng... 

UBNID các xã, thj trn có trách nhim theo dôi sat tInh hInh quàn l dâu tu 
xay drng co bàn; kiêm soát tInh hInh cong nq, Co bin pháp xü 1 cOng nçi lam 
lành manh  tInh hInh tài chInh ngan sách xã. Kien quyêt khOng dâu tu mai cac cOng 
trInh khi chua có nguOn von dam bão. 

6. Thiyc hin nghiêm các kt Iun, kin ngh cüa Thanh tra, Kiêm toán 
nhà ntr&c: Day mnh cOng tác giám sat, kiêm tra, thanh tra nhãm dam bão an ninh 
tài chinh, thüc day thirc hành tiêt kim, chOng lang phi, tham nhüng; day mnh cai 
each hành chInh, nang cao hiu luc, hiu qua cüa b may quàn 1 nhà nuac. 

7. Cong tác giao dr toán: 
- Sau khi có quyt djnh cüa UBND huyn giao di,r toán ngan sach nàm 2021, 

UBND xâ, thj trn trInh HDND xã, thj trn quy& djnh dir toán ngan sách 2021 và 
phuong an phân b dir toan ngan sách cp mInh, bào dam d? toán dugc quyêt djnh 
tru&c ngày 31/12/2020. Sau khi dr toán ngan sách duqc HDND dan xà, thj tran 
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quyt djnh, UBND xä, thj tr.n báo cáo UBND huyn và phông TC-KH v dir toán 
ngân sách dã ducic HDND quy& djnh theo quy djnh cüa Lut ngân sách nhà nuóc. 

- Chi clic Thu khu vrc Xuân ThUy phi hqp vói Phông TC-KH tham miru 
UBND huyn thông báo chi tiêu thu np nãm 2021 cho các dan vj san xuât kinh 
doanh, các dcin vj giao thu phi, 1 phi trên dja bàn trithc ngày 31/12/2020. 

- 'Di vâi sir nghip giáo dçic: Trén cci só dir toán huyn dã giao cho sir 
nghip giáo diic, UBND huyn giao Phông GD&DT huyn phân bô d1r toán cho 
các tnrng (THCS, Tiu hçc, Mâm non); Phông Tài chInh - Ké hoch huyn có 
trách nhim th.m djnh, trInh UBND huyn phé duyt. Sau do, Phông GD&DT tWc 
tip t chüc giao d toán cho các tru&ng, thai gian triióc ngày 31/12/2020. 

- Di vai các co quan, dan vj: Co quan tài chInh phi hcip vai các don vj có 
lien quan hu&ng dn các don vj thii hu&ng ngân sách 1p di,r toán chi tiêt xong truóc 
ngày 3 1/12/2020 theo quy djnh tti Diêu 50 cüa Lutt ngân sách nhà nuóc 2015. 

Phnthfrba 
PU MEN xAY D1fNG ICE HOiCH TA! CH!NH - NGAN SACH 

NIIA NU'OC 03 NAM 2021-2023 

• Thirc hin Nghj djnh s 45/2017/ND-CP cüa ChInh phü quy djnh chi tit 1p 
k hoach tài chInh 05 11am và kê hotch tài chInh - ngãn sách nhà nuóc 03 näm và 
Thông tu s 69/201 7/TT-BTC ngày 07/7/2017 cüa B Tài chInh hurng dan l.p kê 
hoch tài chInh 05 nam và kê hoach tài chInh - ngân sách nhà nithc 03 11am. Näm 
2021 là näm thu tii triên khai 1p kê hoch tài chInh - ngân sách nhà nuóc 03 nàm 
2021-2023 1am co sâ cho vic l.p, xem xét, quyêt djnh dr toán ngân sách nhà 
rnrâc näm 2021 và xây dimg kê hotch tài chInh - ngãri sách 05 näm 202 1-2025. 

Trén co s& quy djnh cUa Lut NSNIN näm 2015 và các van bàn hu&ng dn 
thi hành, dánh giá thirc hin nhim vi thu, chi ngán sách nàm 2020, d1r kiên 
phuang an phãn bô ngãn sách nhà nuâc nàm 2021, UBND huyn dir kiên xây dirng 
kê hoach  tài chInh - ngân sách nhà nuóc 03 näm 202 1-2023 nhii sau: 

A A S• r I. Nguyen tac xay drng ke hoich tai chinh - NSNN 03 nam 2021-2023: 

- Trén co s& rà soát k hoach  tài chInh - ngân sách nhà nuóc 03 nàm 
2020-2022, các mvc  tiêu, nhim v11 ye thu, chi trng näm trong giai do?n ké hoach 
202 1-2023 barn sat miic tiêu dê ra trong kê hoach phát triên kinh tê - xã hi 05 näm 
2021-2025 dâ duçic cap có thâm quyên quyêt djnh phü hqp vói m11c tiêu, nhim viii 
chü yêu co quan, dan vj. trong giai do.n 03 11am ké hoach. 

- Dii toán thu ngân sách duçic xây dirng tIch circ và theo diing chinh sách hin 
hânh, trên co sO' dánh giá khá nang thiic hin thu NSNN näm 2020, dir báo tInh hmnh 
dâu tix, phát triên san xuât - kinh doanh; tInh toán ci the các yêu to tang, giãm thu do 
thc hin các van bàn pháp lut ye thuê mth sua dôi, dông thai dir kiên so thng thu 
do thrc hin các giãi pháp chông that thu, thu nç d9ng thuê t1r các nam trUO'c, các 
khoãn thu duçic phát hin qua cong tác thanh tra, kiêm tra, kiêm toán... 

- Di,r kin các khoãn chi thirc s1r c.n thit, dtp bach theo diing quy djnh, 
tiêt kim trit dê các khoãn chi dam bão von ngân sách duqc si'r diing dung miic 
dIch, dung ché d, tiet kim, hiu qua. U'u tiên dam bão ch d cho con nguO'i và 
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nhUng nhu cAu thit yu d vtn hành t chirc b may quãn l nba nithc; dam bão 
an sinh xã hi, an ninh, quôc phông. 

II. K hoch thu NSNN: 

Dr kin tng dir toán thu ngân sách trên dja bàn 03 näm 2021-2023 là 
761.910 triu dông, trong do: 

- Näm 2021: 266.950 triu dng; näm 2022: 241.980 triu dng, bang 91% 
so vi d1r toán nàm 2021; nàm 2023: 252.980 triu dông, bang 105% so viii dr 
toán näm 2022; ci câu thu du kiên nhu sau: 

+ Thu tin cp quyn si:r diing dt: 485.000 triu dng; näm 2021: 175.000 
triu dông; nàm 2022: 150.000 triu dông, bang 86% so vth dir toán nàm 2021; 
näm 2023: 160.000 triu dông, bang 107% so vâi d? toán näm 2022. 

+ Thu tr qu5 d.t cong Ich, thu hoa lçii cong san và thu khác ngân sách: 32.500 
triu dông, nàm 2021: 11.500 triu dông; näm 2022: 10.500 triu dông, bng 91% so 
vOi dir toán nam 2021; nàm 2023: 10.500 triu dông, bang dir toán nam 2022. 

+ Các khoãn thu cOn lai: 244.410 triu dng, nàm 2021: 80.450 triu dông, 
näm 2022: 8 1.480 triu dOng, nam 2023: 82.480 triu dông. 

III. Ké hoach chi NSNN 

Dir kin dir toán chi ngân sách dja phuang 03 näm 2021-2023: 1.749.677 
triu dông, trong do: 

- Chi du tu xây drng co bàn: 339.500 triu dng; näm 2021: 122.500 triu  
dng; nam 2022: 105.000 triu dông, bang 86% so vâi dir toán näm 2021; nam 
2023: 112.000 triu dOng, tang 7% so vri dir kiên nam 2022. 

- Chi thumg xuyên: 1.410.177 triu dng; nàm 2021: 465.059 triu dông; 
nam 2022: 470.059 triu dng, bang 101% so vâi dir toán nãm 2021; nam 2023: 
475.059 triu dOng, bang 101% so vth dr kiên näm 2022; trong do: 

+ Chi s1r nghip giáo dc và dào tao: 830.758 triu dng, chiêm 59% trên 
tong chi thu&ng xuyên. 

+ Chi s1r nghip khoa hçc: 903 triu dng. 

+ Chi sir nghip môi trung: 8.6 13 triu dông. 

UBND huyn kinh trInh HDND huyn xem xét, quyt djnh././ 

Ncri  nhân:" 
- TT HU, HDND, UBND huyn; 
- Nhu trén; 
- Các ci quan, dcin vj, dja phixcmg; 
- Liru: VT, TCKH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
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