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I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước quý I/2021 

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I năm 2021 là 180.962 triệu đồng, đạt 

34,73% so với dự toán năm. (Trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

20.773 triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 15.138 triệu đồng; thu bổ sung từ 

ngân sách tỉnh 63.264 triệu đồng; thu chuyển nguồn 96.925 triệu đồng). Chi tiết 

như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 20.773 triệu đồng, đạt 27,96% so 

với dự toán năm. Bao gồm: 

1.1. Thu từ khu vực DNNN: 4.977 triệu đồng, đạt 29,28% dự toán năm. 

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

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

quản lý 4.703 triệu đồng. 

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 triệu đồng, đạt 

0,03% 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: 5.374 triệu đồng, đạt 24,10% 

dự toán năm.  

1.4. Trước bạ: 437 triệu đồng, đạt 43,7% dự toán năm.  

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 1.505 triệu đồng, đạt 30,1% dự toán năm.  

1.6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 160 triệu đồng, đạt 12,31% dự toán 

năm. 

1.7. Thu tiền sử dụng đất: 7.481 triệu đồng, đạt 62,34% dự toán năm.  

1.8. Phí – Lệ phí: 527 triệu đồng, đạt 27,74% dự toán năm. 

1.9. Thu khác ngân sách: 306 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm. Trong đó, 

thu tiền phạt 300 triệu đồng; thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 3 triệu đồng; thu 

khác còn lại 3 triệu đồng. 

1.10. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Chưa phát sinh. 

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

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp quý I năm 2021 là 15.138 

triệu đồng, đạt 28,03% so với dự toán năm. 

3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 
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Số thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh trong quý I năm 2021 là 63.264 triệu 

đồng, đạt 17,48% so với dự toán năm, trong đó bổ sung cân đối 61.796 triệu đồng, 

bổ sung có mục tiêu 1.468 triệu đồng. 

4. Thu chuyển nguồn: 96.925 triệu đồng. 

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách quý I năm 2021 

Tổng chi ngân sách quý I năm 2021 là 61.254 triệu đồng, đạt 12,23% dự 

toán năm. Chi tiết như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển (XDCB): 8.761 triệu đồng, đạt 5,78% dự toán 

năm. 

2. Chi thường xuyên: 52.493 triệu đồng, đạt 15,4% dự toán năm Trong đó: 

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

17.237 triệu đồng, đạt 10,1% dự toán năm. 

2.2. Chi sự nghiệp môi trường: Chưa phát sinh. 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 10.750 triệu đồng, đạt 19,72% dự 

toán năm. 

2.4. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền 

hình: 2.665 triệu đồng, đạt 24,25% dự toán năm. 

2.5. Chi đảm bảo xã hội: 2.449 triệu đồng, đạt 21,05% dự toán năm. 

2.6. Chi Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, Hội đặc thù, thi đua khen 

thưởng: 16.205 triệu đồng, đạt 24,55% dự toán năm.  

2.7. Chi khác ngân sách: 985 triệu đồng, đạt 16,04% dự toán năm. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: Chưa phát sinh. 

4. Nhận xét 

Tổng chi ngân sách quý I năm 2021 đạt 12,23% so với dự toán năm, nguyên 

nhân chủ yếu là do chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi 

trường đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân giải ngân kinh phí chi đầu tư phát triển, sự 

nghiệp kinh tế và sự nghiệp môi trường thấp là do 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.  

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

ngân sách nhà nước quý I năm 2021 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; 

- CT, PCT.UBND huyện;  

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

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

- Lưu: VT, TCKH(NS). 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN

  HUYỆN CÔN ĐẢO

Dự toán

 năm 2021

Cùng kỳ

 năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 74.300 20.773 27,96% 76,96%

I Thu nội địa 74.300 20.773 27,96% 76,96%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 17.000 4.977 29,28% 94,64%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 12.000 4 0,03% 0,14%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 22.300 5.374 24,10% 100,34%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.000 1.505 30,10% 50,62%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Trước bạ 1.000 437 43,70% 114,10%

7 Thu phí, lệ phí 1.900 527 27,74% 92,78%

8 Các khoản thu về nhà, đất

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2

 - Thu tiền sử dụng đất 12.000 7.481 62,34% 85,85%

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.300 160 12,31%

 - 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 1.800 306 17,00% 33,74%

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

II Thu cân đối từ hoạt động XNK

III Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 54.007 15.138 28,03% 76,24%

1 Từ các khoản thu phân chia 34.477 6.379 18,50% 67,34%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 19.530 8.759 44,85% 84,37%

(Số liệu quý I năm 2021  tính đến ngày 31/3/2020 kết xuất từ Báo cáo Tabmis ngày 02/4/2021)

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       /4/2021)

Biểu số 94/CK-NSNN

Đơn vị tính: Triệu đồng

So sánh thực

 hiện với (%)
Dự toán

 năm 2021

Thực

 hiện quý I 

năm 2021

Nội dung
S

TT

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021




