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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 
 

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Côn Đảo, ngày        tháng      năm 2019 
 
 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ  

thu, chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 
 

 
 

I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước quý I/2019 

Ước tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 là 145.469 triệu đồng, 

đạt 34,20% so với dự toán năm. (Trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

32.802 triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 25.253 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách tỉnh 66.360 triệu đồng; thu chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 

46.307 triệu đồng). Chi tiết như sau: 

1. Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 32.802 triệu đồng, đạt 

43,77% so với dự toán năm. Bao gồm: 

1.1 Thu từ khu vực DNNN: 6.236 triệu đồng, đạt 38,98% dự toán năm. 

Trong đó thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản 

lý 1.799 triệu đồng; thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa 

phương quản lý 4.437 triệu đồng. 

Số thu chủ yếu từ Đội khai thác đá Côn Đảo, Nhà khách Công an, Cảng 

hàng không Côn Đảo, Khách sạn sân bay Tân Sơn Nhất nộp thuế giá trị gia tăng 

quý IV năm 2018; Nhà nghỉ dưỡng công nhân lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Chi nhánh Tổng Công ty du lịch Sài gòn tại Côn Đảo,Trạm Cung cấp nước, BQL 

Vườn Quốc Gia Côn Đảo; và các khoản thuế phát sinh trong quý I năm 2019 như 

thuế tài nguyên, thuế GTGT xây dựng cơ bản vãng lai. 

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 4.658 triệu 

đồng, đạt 31,05% so với dự toán. Số thu ở lĩnh vực này do Phòng nghiệp vụ Cục 

thuế tỉnh thu và điều tiết về cho ngân sách huyện. 

1.3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 4.893 triệu đồng, đạt 24,71% 

dự toán năm. Số thu từ doanh nghiệp nộp nợ thuế, nộp phát sinh như Công ty CP 

Công trình giao thông đô thị Côn Đảo, DNTN Hùng Châu, Công ty Nam Tính, 

Công ty Thu Phương, Công ty Tuấn Ninh, Chi nhánh tàu cao tốc Superdong Kiên 

Giang,...; và thu từ các cá nhân nộp nợ thuế GTGT quý IV năm 2018, thu bán hóa 

đơn lẻ. 

1.4. Trước bạ: 364 triệu đồng, đạt 24,27% dự toán năm. Số thu lĩnh vực này 

chủ yếu từ hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ trước bạ xe máy. 

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 1.784 triệu đồng, đạt 27,45% dự toán năm. Số 

thu chủ yếu từ các hộ khoán thuế, thu chuyển nhượng bất động sản. 

1.6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 6.244 triệu đồng, đạt 312,20% dự toán 

năm. Số thu chủ yếu của cá nhân và DNTN Thu Tâm nộp tiền thuê đất 5.245 triệu 

đồng. 
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1.7. Thu tiền sử dụng đất: 6.542 triệu đồng, đạt 59,47% dự toán năm. Số thu 

phát sinh chủ yếu của hộ gia đình cá nhân hết thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nên 

đã nộp tiền sử dụng đất; nộp tiền sử dụng đất để chuyển nhượng bất động sản. 

1.8. Phí – Lệ phí: 1.168 triệu đồng, đạt 97,33% dự toán năm. 

Số thu chủ yếu từ Đội khai thác đá Côn Đảo; Ban Quản lý Vườn Quốc Gia 

Côn Đảo (615 triệu đồng), DNTN Hùng Châu và cá nhân kinh doanh nộp lệ phí 

môn bài năm 2019, số thu còn lại của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

(lệ phí cấp giấy phép kinh doanh; phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực 

phẩm; phí cấp phép rượu, thuốc lá; phí kiểm soát giết mổ; phí tuyển dụng,...). 

1.9. Thu khác ngân sách: 601 triệu đồng, đạt 48,08% dự toán năm. Trong 

đó, thu tiền phạt 351 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 206 triệu đồng; 

thu khác còn lại: 44 triệu đồng. 

1.10 Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 305 triệu đồng, số thu lĩnh 

vực này do Chi cục Hải quan thu. 

2. Về thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 

Ước thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp quý I năm 2019 là 

25.253 triệu đồng, đạt 47,95% so với dự toán năm. 

3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh trong quý I năm 2019 là 66.360 triệu 

đồng, đạt 24,10% so với dự toán năm, trong đó bổ sung cân đối 60.446 triệu đồng, 

bổ sung có mục tiêu 5.914 triệu đồng. 

4. Thu chuyển nguồn: 46.307 triệu đồng. 

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách quý I năm 2019 

Ước tổng chi ngân sách quý I năm 2019 là 86.564 triệu đồng, đạt 21,43% 

dự toán năm. Chi tiết nh sau: 

1. Chi đầu tư phát triển (XDCB): 14.542 triệu đồng, đạt 12,05% dự toán 

năm. 

2. Chi thường xuyên: 72.022 triệu đồng, đạt 26,02% dự toán năm Trong 

đó: 

2.1 Chi hoạt động kinh tế (bao gồm các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác): 

16.303 triệu đồng, đạt 16,77% dự toán năm. 

2.2 Chi sự nghiệp môi trường: 22 triệu đồng. 

2.3 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 9.579 triệu đồng, đạt 23,36% dự 

toán năm. 

2.4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 1.146 triệu đồng, đạt 22,96% dự toán 

năm. 

2.5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 1.179 triệu đồng, đạt 24,94% dự 

toán năm. 

2.6 Chi đảm bảo xã hội: 2.484 triệu đồng, đạt 25,73% dự toán năm. 

2.7 Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, Hội đặc thù: 37.141 triệu 

đồng, đạt 62,02% dự toán năm.  

2.8 Chi khác ngân sách: 493 triệu đồng, đạt 6,70% dự toán năm. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: 0 triệu đồng. 
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4. Nhận xét 

Tổng chi ngân sách quý I năm 2019 ước đạt 21,43% so với dự toán năm, 

trong đó một số khoản chi chưa đạt, cụ thể như sau: 

- Chi đầu tư phát triển ước đạt 14,16%, dự toán năm, nguyên nhân giải ngân 

thấp là do các Chủ đầu tư dự án chủ yếu hoàn tất thủ tục quyết toán các dự án và 

thanh toán kế hoạch vốn năm 2018; cùng với sự thiếu hụt lực lượng công nhân 

trên các công trường trong tháng 01, tháng 02/2019 do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết 

nên hầu hết các dự án chưa có khối lượng nghiệm thu để giải ngân kế hoạch vốn 

được bố trí năm 2019. Kể từ đầu tháng 3/2019 thì các công trường xây dựng mới 

ổn định trật tự và tiếp tục khẩn trương thi công. Các dự án khởi công mới năm 

2019 đang triển khai thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, tổ chức 

lựa chọn nhà thầu xây lắp nên chưa khởi công xây dựng và chưa có khối lượng để 

thanh toán kế hoạch vốn được bố trí. 

- Chi hoạt động kinh tế ước đạt 16,77% kế hoạch năm, nguyên nhân do giải 

ngân vốn sự nghiệp kinh tế thấp, trong thời gian đầu năm các chủ đầu tư triển khai 

các thủ tục chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng nghiệm thu thanh toán khối 

lượng hoàn thành.  

* Ngoài ra, trong quý I năm 2019 có các khoản chi phát sinh tăng so với dự 

toán như: 

- Chi quản lý nhà nước Đảng, Đoàn thể đạt 62,02% dự toán năm do các Hội 

Đặc thù, Văn Phòng Huyện ủy cấp bằng lệnh chi tiền nên thể hiện số chi cho cả 

năm theo dự toán giao. Đồng thời, trong quý I năm 2019 các cơ quan, đơn vị chi 

tổ chức và trợ cấp tết Nguyên đán nên đã làm tăng dự toán chi. 

Trên đây là nội dung báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, 

chi ngân sách nhà nước quý I năm 2019 trên địa bàn huyện Côn Đảo./. 

(Kèm theo Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 94/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN) 

 

Nơi nhận :  
- Sở Tài chính; 

- Chủ tịch, PCTUB huyện;  

- Phòng VH-TT (đăng tải Website huyện); 

- Phòng TC-KH (công khai tại trụ sở đơn vị); 

- Lưu: VT, TC-KH(BA). 

                    KT.CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



 UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN CÔN ĐẢO

Dự toán

 năm 2019

Cùng kỳ

 năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 403.847 137.920 34,15% 181,51%

I Thu cân đối NSNN 52.662 25.253 47,95% 158,74%

1 Thu nội địa 52.662 25.253 47,95% 158,74%

2 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 46.307

III Số bổ sung từ NS cấp tỉnh 275.371 66.360 24,10% 110,46%

IV Kết dư 75.814

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 403.847 86.564 21,43% 122,29%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 403.847 86.564 21,43% 122,29%

1 Chi đầu tư phát triển 120.673 14.542 12,05% 207,74%

3 Chi thường xuyên 276.742 72.022 26,02% 112,92%

4 Dự phòng ngân sách 6.432 0,00% 0,00%

II Chi từ nguồn BS có mục tiêu NS cấp tỉnh

(Số liệu quý I năm 2019  tính đến ngày 31/3/2019 kết xuất từ Báo cáo Tabmis ngày 07/4/2019)

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 16/4/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S

TT
Nội dung

Dự toán

 năm 2019

Ước thực

 quý 

I/2019

So sánh ước thực

 hiện với (%)



 UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN CÔN ĐẢO

Dự toán

 năm 2019

Cùng kỳ

 năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 74.250 32.795 43,76% 137,96%

I Thu nội địa 74.250 32.490 43,76% 137,96%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 16.000 6.236 38,98% 200,51%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 15.000 4.658 31,05%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 19.800 4.893 24,71% 84,92%

4 Thuế thu nhập cá nhân 6.500 1.784 27,45% 132,44%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Trước bạ 1.500 364 24,27% 217,96%

7 Thu phí, lệ phí 1.200 1.168 97,33% 202,43%

8 Các khoản thu về nhà, đất

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 - Thu tiền sử dụng đất 11.000 6.542 59,47% 383,02%

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.000 6.244 312,20% 1233,99%

 - Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 1.250 601 48,08% 58,24%

11 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II Thu cân đối từ hoạt động XNK 305

III Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 52.662 25.253 47,95% 158,74%

1 Từ các khoản thu phân chia 34.112 10.486 30,74% 86,17%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 18.550 14.767 79,61% 394,95%

(Số liệu quý I năm 2019  tính đến ngày 31/3/2019 kết xuất từ Báo cáo Tabmis ngày 07/4/2019)

(Kèm theo Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 16/4/2019)

Biểu số 94/CK-NSNN

Đơn vị tính: Triệu đồng

So sánh ước thực

 hiện với (%)
Dự toán

 năm 2019

Ước thực

 hiện quý I 

năm 2019

Nội dung
S

TT

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2019



 UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN CÔN ĐẢO

Dự toán

 năm 2019

Cùng kỳ

 năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 403.847 86.564 21,43% 122,29%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 403.847 86.564 21,43% 122,29%

I Chi đầu tư phát triển 120.673 14.542 12,05% 207,74%

1 Chi đầu tư cho các dự án 102.668 14.542 14,16% 207,74%

2 Chi đầu tư phát triển khác 18.005 0,00%

II Chi thường xuyên 276.742 72.022 26,02% 112,92%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 41.010 9.579 23,36% 100,97%

2 Chi khoa học công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi văn hóa thông tin 4.991 1.146 22,96% 80,82%

5 Chi phát thanh, truyền hình 4.728 1.179 24,94% 95,93%

6 Chi thể dục thể thao

7 Chi bảo vệ môi trường 43.436 22 0,05%

8 Chi hoạt động kinh tế 97.228 16.303 16,77% 125,67%

9

Chi hoạt động của cơ quan QLHC, đảng, ĐT, 

khen thưởng 59.890 37.141 62,02% 143,13%

10 Chi đảm bảo xã hội 9.655 2.484 25,73% 124,20%

11 Chi khác 7.357 493 6,70% 123,25%

12 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

III Dự phòng ngân sách 6.432 0,00% 0,00%

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

(Số liệu quý I năm 2019  tính đến ngày 31/3/2019 kết xuất từ Báo cáo Tabmis ngày 07/4/2019)

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

S

TT
Nội dung

Dự toán

 năm 

2019

Ước thực

 hiện quý 

I năm 

2019

So sánh ước thực

 hiện với (%)

(Kèm theo Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 16/4/2019)




