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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công 

khai ngân sách nhà nước; UBND huyện Tràng Định thực hiện công khai số liệu và 

thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2021 

- Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 (Chi tiết theo biểu 94/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 (Chi tiết theo biểu 95/CK-

NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện 6 tháng năm 2021 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo thu 

ngân sách huyện, các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng tích cực rà soát nguồn 

thu, các khoản nợ đọng thuế, tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê 

khai thuế của các tổ chức, cá nhân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; tăng cường 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19. triển khai thực hiện Nghị quyết số 

223/NQ-HĐND, ngày 22/12/2020 của UBND huyện về dự toán thu, chi ngân 

sách địa phương, đẩy mạnh thực hiện quản lý chặ chẽ các nguồn thu, phấn đấu 

hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất, để có 

nguồn đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán và sử lý các nhiệm vụ phát sinh;  

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau:  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn thưc̣ hiêṇ 6 tháng năm 2021 là 

27.659 triêụ đồng, đaṭ 52,73% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 

95,41% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Thu nội địa: 27.659 triệu đồng, đạt 52,73% so với dự toán huyện giao, 

bằng 95,41% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách huyện 



2 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các 

khoản chi ngân sách bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện triệt 

để tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Trong 

điều hành ngân sách quí I quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống 

dịch Covid 19, đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  Đồng thời, dành nguồn chi trả nợ, sắp xếp, tranh thủ 

các nguồn lực để bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong đầu tư xây 

dựng cơ bản theo kế hoạch.  

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 6 tháng là 262.498 triệu đồng, đạt 

51,3% dự toán huyện giao, Trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương 239.049 triệu đồng, đạt 48.80% dự 

toán, bằng 98.42% so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 9.581 triệu đồng, đạt 51.25% so với dự toán và 

đạt 60.83% so với cùng kỳ.  

+ Chi thường xuyên là 228.030 triệu đồng, đạt 50,05 % so với dự toán, 

đạt 101.32% so với cùng kỳ. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c);  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;                          

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Viêṇ kiểm sát nhân dân huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Chánh, các PVP HĐND-UBND (đăng cổng 

TT điện tử); 

- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 
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