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I. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 

2021 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 là 368.681 triệu đồng, điều 

tiết ngân sách huyện hưởng 355.283 triệu đồng, đạt 70,7% so với dự toán năm 

được HĐND huyện giao. (Trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 49.687 

triệu đồng, điều tiết ngân sách huyện 36.289 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách 

tỉnh 222.069 triệu đồng; thu chuyển nguồn 96.925 triệu đồng). Chi tiết như sau: 

1. Thu nội địa: 49.010 triệu đồng, đạt 65,96% so với dự toán năm. Bao 

gồm: 

1.1. Thu từ khu vực DNNN: 7.264 triệu đồng, đạt 42,73% dự toán năm. 

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

lý 542 triệu đồng; thu từ doanh nghiệp do nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa 

phương quản lý 6.722 triệu đồng. 

1.2. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.770 triệu 

đồng, đạt 23,08% so với dự toán. Số thu ở lĩnh vực này chủ yếu 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: 11.655 triệu đồng, đạt 

52,26% dự toán năm.  

1.4. Lệ phí trước bạ: 866 triệu đồng, đạt 86,6% dự toán năm.  

1.5. Thuế thu nhập cá nhân: 3.992 triệu đồng, đạt 79,84% dự toán năm. 

1.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 19 triệu đồng. 

1.7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 2.642 triệu đồng, đạt 203,23% dự toán 

năm. 

1.8. Thu tiền sử dụng đất: 14.545 triệu đồng, đạt 121,21% dự toán năm.  

1.9. Phí - Lệ phí: 1.238 triệu đồng, đạt 65,16% dự toán năm. 

1.10. Thu khác ngân sách: 3.092 triệu đồng, đạt 171,78% dự toán năm. 

Trong đó, thu tiền phạt 1.300 triệu đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 1.373 

triệu đồng; thu tiền cho thuê, bán tài sản khác 16 triệu đồng; thu khác còn lại 403 

triệu đồng. 

1.11. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác:  927 triệu đồng. 

2. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu:  677 triệu đồng. 

3. Về thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 
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Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 9 tháng đầu năm 2021 là 

36.289 triệu đồng, đạt 67,19% so với dự toán năm. 

4. Thu bổ sung ngân sách cấp trên 

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2021 là 

222.069 triệu đồng, đạt 61,35% so với dự toán năm, trong đó bổ sung cân đối 

144.190 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 77.879 triệu đồng. 

5. Thu chuyển nguồn: 96.925 triệu đồng. 

6. Nhận xét 

- Trong 9 tháng đầu năm 2021,  một số khoản thu NSNN trên địa bàn đạt và 

vượt dự toán thu được UBND tỉnh và HĐND huyện giao tính bình quân cả năm 

(tỷ lệ trên 75%) , cụ thể từng lĩnh vực như sau: 

+ Lệ phí trước bạ thu 866 triệu đồng, đạt 86,6% dự toán năm. 

+ Thuế thu nhập cá nhân thu 3.992 triệu đồng, đạt 79,84% dự toán năm. 

+ Tiền thuê đất thu 2.642 triệu đồng, đạt 203,23% dự toán năm. 

+ Thu tiền sử dụng đất 14.545 triệu đồng, đạt 121,21% dự toán năm do 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. 

+ Thu khác 1.463 triệu đồng, ước đạt 81,28% dự toán năm. 

- Một số khoản thu thực tế phát sinh ngoài dự toán được UBND tỉnh, 

HĐND huyện giao đầu năm như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (19 triệu 

đồng), thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (927 triệu đồng). Các 

khoản thu trên là những khoản thu không ổn định qua các năm. 

- Ngoài các khoản thu vượt dự toán tính bình quân theo quý nêu trên, các 

khoản thu chưa đạt dự toán gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu đầu tư nước 

ngoài và thu ngoài quốc doanh. Nguyên nhân: từ thời điểm cuối tháng 4/2021 đến 

nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở nước ta và tiếp tục diễn biến phức tạp, gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các tháng thuộc 

Quý III/2021 là khoảng thời gian thực hiện nghiêm ngặt chỉ đạo giãn cách xã hội 

để phòng chống dịch, các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ bị ngừng trệ và 

khả năng thu ngân sách nhà nước từ các sắc thuế GTGT, TNDN, TTĐB...ở các cơ 

sở kinh doanh gần như không phát sinh. 

II. Kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 

Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 là 221.230 triệu đồng, đạt 

44,03% dự toán năm. Chi tiết như sau: 

1. Chi đầu tư phát triển (XDCB): 28.063 triệu đồng, đạt 22,51% dự toán 

năm. 

2. Chi thường xuyên: 193.167 triệu đồng, đạt 56,66% dự toán năm Trong 

đó: 

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

75.107 triệu đồng, đạt 44,02% dự toán năm. 

2.2. Chi sự nghiệp môi trường: 2.909 triệu đồng, đạt 45,47% dự toán năm. 

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 32.224 triệu đồng, đạt 59,12% dự 

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

hình: 9.175 triệu đồng, đạt 83,49% dự toán năm. 

2.5. Chi đảm bảo xã hội: 15.427 triệu đồng, đạt 132,58% dự toán năm. Số 

chi đảm bảo xã hội tăng cao chủ yếu do chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo chế độ do Trung ương và Tỉnh ban hành, nguồn kinh phí sử 

dụng từ nguồn dự phòng ngân sách. 

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

thưởng: 50.201 triệu đồng, đạt 76,05% dự toán năm.  

2.7. Chi khác ngân sách: 1.597 triệu đồng, đạt 26% dự toán năm. Số chi 

khác thể hiện tỷ lệ thấp so với dự toán năm được giao do khi cấp phát kinh phí 

cho các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã 

được hạch toán theo từng lĩnh vực chi tương ứng nêu trên. 

3. Chi từ nguồn dự phòng: Đã cấp phát kinh phí cho các cơ quan, đơn vị 

9.232 triệu đồng, nguồn dự phòng còn lại 621 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn dự 

phòng ngân sách huyện còn được ngân sách tỉnh bổ sung 1.228 triệu đồng để thực 

hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19. Số chi từ nguồn dự phòng ngân sách được cấp phát cho 

các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch nên đã được hạch toán theo từng nội dung chi 

thường xuyên tương ứng nêu trên. 

4. Nhận xét 

Tổng chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 đạt 44,03% so với dự toán năm, 

trong đó một số khoản chi chưa đạt ảnh hưởng đến dự toán chi 9 tháng đầu năm 

2021, cụ thể như sau: 

- Chi đầu tư phát triển đạt 22,51% dự toán năm, chi sự nghiệp kinh tế đạt 

44,02% dự toán năm do: 

+ Trong tháng 01/2021, các Chủ đầu tư dự án chủ yếu hoàn tất thủ tục 

quyết toán các dự án và thanh toán kế hoạch vốn năm 2020; cùng với sự thiếu hụt 

lực lượng công nhân trên các công trường trong tháng 01, tháng 02/2021 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 2021. Kể từ đầu tháng 3/2021 thì các 

công trường xây dựng mới ổn định trật tự và tiếp tục khẩn trương thi công. 

+ Một số dự án đang triển khai thi công nhưng còn vướng mặt bằng do công 

tác bồi thường GPMB kéo dài. Việc thực hiện khảo sát giá đất theo giá thị trường 

để tính bồi thường, hỗ trợ cho người dân mất nhiều thời gian, giá đất khảo sát dựa 

vào hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thường thấp hơn giá giao dịch thực tế nên 

đa số người dân chưa đồng thuận làm kéo dài thời gian bồi thường GPMB đã ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Công tác xác nhận trực tiếp sản xuất trên đất 

nông nghiệp, xác nhận thời điểm sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tính bồi 

thường cho các hộ dân thủ tục phức tạp và mất rất nhiều thời gian do phải trích 

lục các hồ sơ từ nhiều năm về trước. 

+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, thời gian thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 
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rừng tự nhiên sang mục đích khác kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng 

giải ngân kế hoạch vốn của một số dự án.  

+ Bên cạnh các khó khăn về mặt thời tiết và điều kiện địa lý cách xa đất 

liền, công tác triển khai thi công các dự án năm 2021 còn chịu ảnh hưởng nặng nề 

bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã 

hội với thời gian kéo dài, các nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc huy động và 

tập trung nhân công, vật tư, cơ giới, máy móc thiết bị ra đảo theo thi công kế 

hoạch. 

- Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 nên một số hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị ở một số ngành, lĩnh vực không diễn ra theo kế hoạch dự kiến nên 

không phát sinh chi ngân sách.   

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

chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu 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, các PCT.UBND huyện;  

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

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

- Lưu: VT, TCKH(NS). 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



 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 49.687 66,87% 91,37%

I Thu nội địa 74.300 49.010 65,96% 91,37%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 17.000 7.264 42,73% 76,03%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 12.000 2.770 23,08% 94,44%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 22.300 11.655 52,26% 82,27%

4 Thuế thu nhập cá nhân 5.000 3.992 79,84% 69,39%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Trước bạ 1.000 866 86,60% 102,24%

7 Thu phí, lệ phí 1.900 1.238 65,16% 84,85%

8 Các khoản thu về nhà, đất

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19 51,35%

 - Thu tiền sử dụng đất 12.000 14.545 121,21% 94,56%

 - Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 1.300 2.642 203,23% 359,95%

 - 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 3.092 171,78% 113,97%

11 Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 927

II Thu cân đối từ hoạt động XNK 677

III Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 54.007 36.289 67,19% 92,77%

1 Từ các khoản thu phân chia 34.477 16.404 47,58% 78,89%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 19.530 19.885 101,82% 108,52%

Biểu số 94/CK-NSNN

Đơn vị tính: Triệu đồng

So sánh thực

 hiện với (%)
Dự toán

 năm 2021

Thực

 hiện 9 

tháng đầu 

năm 2021

Nội dung
S

TT

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Số liệu 9 tháng đầu năm 2021 tính đến hết ngày 30/9/2021, kết xuất từ Tabmis ngày 14/10/2021)

(Kèm theo Báo cáo số  401/BC-UBND ngày  15/10/2021)




