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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng năm 2021 

(Kèm theo Thông báo số 81/TB-TCKH  ngày 14 tháng 4  năm 2021 

của phòng Tài chính – KH  thành phố Tam Điệp) 
  

 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng 

nhân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 14 về Quyết định dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước và phân bổ ngân sách thành phố Tam Điệp năm 2021, phòng Tài 

chính-Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương quý I năm 2021 như sau: 

 I. THU NGÂN SÁCH:  

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 53.096 triệu đồng, đạt 23% 

dự toán, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:  

 Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp đến hết tháng 3/2021 

là 35.110 triệu đồng, đạt 26% dự toán tỉnh giao, bằng 61% so với cùng kỳ năm 

2020.  

(Chi tiết theo biểu số 01 và 02 kèm theo) 

 3. Đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2021: 

Thu NSNN trên địa bàn chưa đạt theo tiến độ. 

Các khoản thu vượt tiến độ: Thu từ khu vực ngoài QD đạt 28% so với dự 

toán tỉnh giao, Thuế thu nhập cá nhân đạt 40%, lệ phí trước bạ 33,7% dự toán, Phí 

lệ phí đạt 32%. 

Các khoản thu chưa kịp tiến độ, điển hình là: Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp 8,1% dự toán, Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 18% dự 

toán; Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước đạt 4% dự toán; thu tiền sử dụng đất 

đạt 4% dự toán. 

II. CHI NGÂN SÁCH: 

1. Kết quả chi ngân sách đến hết quý 3 năm 2021: 

Tổng dự toán chi ngân sách thành phố năm 2021 là: 401.166 triệu đồng, 

thực hiện chi đến hết quý I năm 2021 là 112.534 triệu đồng, đạt 28% dự toán, 

tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể: 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 23.625 triệu đồng, đạt 47% dự toán. 

- Chi thường xuyên: 81.185 triệu đồng, đạt 26% dự toán. 
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 - Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 3.862 triệu 

đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo) 

2. Đánh giá kết quả chi ngân sách 3 tháng đầu năm: 

Công tác chi ngân sách nhà nước đã thực hiện theo dự toán được phê 

duyệt, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật; 

Điều hành sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để thực hiện các giải pháp 

khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng 

về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết cấp bách phát sinh ngoài dự toán 

đảm bảo đúng quy định. 

Đảm bảo chi trả kịp thời một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh từ nguồn bổ 

sung mục tiêu ngân sách tỉnh bao gồm: quà tết cho người có công, hỗ trợ hộ nghèo, 

cận nghèo; hỗ trợ các chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh; Hỗ trợ tổ chức 

kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp…. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I 

năm 2021, phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./. 


