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THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

huyện Quý I năm 2021 huyện Bắc Sơn 
 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước; 

Thực hiện 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 cụ thể như sau: 

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

- Cân đối ngân sách huyện Quý I năm 2021 (Chi tiết theo Biểu số 93/CK-

NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 (Chi tiết theo Biểu số 

94/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 (Chi tiết theo Biểu số 

95/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)  

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

Quý I năm 2021 

2.1 Về thu ngân sách 

Trong triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, ngay 

từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện đã 

chỉ đạo cơ quan Thuế, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt Luật thuế và nhiệm vụ 

thu ngân sách nhà nước năm 2021, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn 

bản pháp luật, chính sách chế độ mới, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho doanh 

nghiệp, người dân. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý, khai thác 

nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế đối với người 

nộp thuế trên địa bàn, bằng các giải pháp phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý 

thuế qua đó khai thác các nguồn thu trên địa bàn, nhằm thu đúng, thu đủ các nguồn 

thu, phấn đấu thu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán UBND tỉnh giao, HĐND 

huyện giao. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau:  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện trong quý I năm 2021 

là: 10.453 triệu đồng, đạt 29,86% so với dự toán HĐND huyện giao, so với cùng 

kỳ năm 2020 là: 71,64%. 
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2.2 Về chi ngân sách 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 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, Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 . Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2021 được UBND huyện thực hiện 

trong phạm vi dự toán được giao, trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức theo quy 

định bảo đảm sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.  

Đối với chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia và 

nhiệm vụ khác: Trên cơ sở dự toán đã được giao, trong quá trình thực hiện các 

công trình, dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; công tác giải ngân, 

thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn trương, kiểm soát 

chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức theo quy định hiện hành, 

triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

ngay từ đầu năm. 

Đối với chi thường xuyên: UBND huyện điều hành trong phạm vi dự toán 

được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm 

và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong điều hành ngân 

sách quý I năm 2021 quan tâm đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một 

số nhiệm vụ quan trọng khác. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý I năm 2021 là: 127.973 triệu 

đồng, đạt 25,04% dự toán giao và 83,69% so với cùng kỳ.Trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách huyện là: 106.154 triệu đồng, đạt 20,77% dự toán 

giao và 83,89% so với cùng kỳ.Trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là: Chưa phát sinh. 

+ Chi thường xuyên là: 106.154 triệu đồng, đạt 21,42% dự toán giao và 

95,96% so với cùng kỳ. 

+ Chi dự phòng ngân sách là: Chưa phát sinh. 

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án nhiệm 

vụ khác là: 20.885 triệu đồng, đạt 79,79% so với cùng kỳ. 

UBND huyện Bắc Sơn thực hiện thông báo công khai theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TCKH. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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