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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 IV 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 645.923 triệu đồng, đạt
193% dự toán, bằng 229% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách thành phố
được hưởng theo phân cấp đến hết tháng 12/2021 là 456.469 triệu đồng, đạt
337% dự toán tỉnh giao, bằng 254% so với cùng kỳ năm 2020.
(Chi tiết theo biểu số 01 và 02 kèm theo)
3. Đánh giá kết quả thu ngân sách
Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 tăng 196% so với
dự toán tỉnh giao, tăng 93% so với Dự toán HĐND thành phố giao (trong đó thu
nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất là 212,8 tỷ, tăng 17% so với dự toán
tỉnh giao và HĐND thành phố giao; thu tiền sử dụng đất là 430,6 tỷ đồng, tăng
12,3 lần so với dự toán tỉnh giao, tăng 2,9 lần so với dự toán HĐND thành phố
giao). Qua đó cho thấy số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt cao
nhất trong giai đoạn 2016-2021, cụ thể:
- Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) năm 2021 tăng 7% so với
năm 2020; tăng 18% so với năm 2019; tăng 12% so với năm 2018; tăng 18% so
với năm 2017 và tăng 50% so với năm 2016. Một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ…, trong đó Doanh
nghiệp Xuân Trường nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai 15 tỷ đồng-khoản thu
ngân sách thành phố được hưởng 100%, góp phần tăng thu ngân sách thành phố
năm 2021

- Thu tiền sử dụng đất năm 2021 lớn hơn tổng số thu tiền đất giai đoạn
2016-2020 cộng lại; tăng 5,3 lần số thu thực hiện năm 2020.
II. CHI NGÂN SÁCH:
1. Kết quả chi ngân sách
Tổng dự toán chi ngân sách thành phố năm 2021 là: 401.166 triệu đồng,
thực hiện chi đến hết tháng 12 năm 2021 là 478.101 triệu đồng, đạt 119% dự
toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 104.663 triệu đồng, đạt 210% dự toán.
- Chi thường xuyên: 309.457 triệu đồng, đạt 98% dự toán.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 63.981 triệu đồng.
(Chi tiết theo biểu số 03 kèm theo)
2. Đánh giá kết quả chi ngân sách
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 phòng chống
thiên tai, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19, 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; kinh phí bầu cử
Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh,
người phải thực hiện cách ly y tế, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông
thôn mới, kinh phí bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kinh phí giải quyết chế độ
mai táng phí cho đối tượng theo Quyết định 49, 62, 290, kinh phí thực hiện ứng
dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, mua xe chuyên dùng, kinh phí mua
sắm thiết bị dạy học tối thiểu, kinh phí hỗ trợ mô hình, dự án theo Nghị quyết
113/NQ-HĐND….
Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./.
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