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Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách  

địa phương 3 tháng đầu năm 2021 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-UBND ngày      /4/2021 của UBND tỉnh Nam Định) 
 

1. Về thu ngân sách (Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN): 

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

tỉnh giao năm 2021: 5.700.000 triệu đồng. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2021 thực hiện: 

1.453.073 triệu đồng, đạt 25% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 16% so 

với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 

a) Thu nội địa: 1.358.239 triệu đồng, đạt 26% dự toán và tăng 16% so với 

cùng kỳ năm 2020. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa là 805.204 triệu 

đồng, đạt 26% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Thu tiền sử dụng đất 

553.035 triệu đồng, đạt 25% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ. 

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 91.395 triệu đồng, đạt 23% dự toán 

và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. 

Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2020 và đạt cao so với dự toán 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đạt 39% so với dự toán; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 29% so 

với dự toán; Thu phí, lệ phí đạt 33% so với dự toán… Kết quả này đạt được do 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương đã triển 

khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch bệnh; 

quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung thúc đẩy sản 

xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội vừa triển khai có hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự 

điều hành sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của chính quyền các cấp, nguồn thu của 

tỉnh quý I năm 2021 duy trì và phát triển ổn định. 

Bên cạnh đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên vẫn còn có một số 

khoản thu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 5% so với dự toán; Tiền cho thuê 

mặt đất, mặt nước đạt 11% so với dự toán; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công 

sản khác đạt 14% so với dự toán…  

2. Về chi ngân sách (Biểu số 61/CK-NSNN): 

Dự toán chi ngân sách nhà nước Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2021: 

13.028.274 triệu đồng. 

Chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021 thực hiện: 4.095.500 triệu 

đồng, đạt 31% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển: 2.271.901 triệu đồng, đạt 55% dự toán. 

b) Chi thường xuyên: 1.823.143 triệu đồng, đạt 22% dự toán. 
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c) Chi trả nợ vay: 399 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 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và những nhiệm vụ đột 

xuất phát sinh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác quản lý chi ngân 

sách nhà nước được tăng cường đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; các chế 

độ, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi đúng đối 

tượng chính sách, chi thực hiện chính sách an sinh xã hội./. 
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