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THÔNG BÁO 

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

Quý III 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 III năm 2021 cụ thể như sau: 

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

2021 

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

NSNN kèm theo Thông báo này)  

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

94/CK-NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện chi ngân sách huyện Quý III 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 III năm 2021 

2.1 Về thu ngân sách 

Thực hiện Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xa ̃hôị và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021.  

Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị Quyết số 143/NQ-HĐND ngày 

22/12/2020 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021; Nghi ̣Quyết số 144/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phê chuẩn 

kế hoạch Đầu tư công năm 2021; Nghi ̣Quyết số 145/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách huyện và 

phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021. 

- Công tác triển khai nhiệm vụ thu ngân sách: Để phấn đấu hoàn thành và 

vượt chỉ tiêu dự toán giao năm 2021. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành 

các văn bản về triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn và Chi cục Thuế khu 

vực IV (địa bàn huyện Bắc Sơn) đã cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai, như: 
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Công văn số 1235/CV-CCT ngày 29/12/2020 của Chi cục Thuế về việc triển khai 

dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; Số 289/CV-CCT ngày 

28/12/2020 về việc phối hợp thực hiện thu lệ phí môn bài; số 50/CCT-KTT ngày 

20/01/2021 về triển khai thực hiện Đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động 

kinh doanh vận tải và xe máy chuyên dùng (Ban hành kèm theo Quyết định số 

2291/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn). Chi cục Thuế đã 

tham mưu cho UBND huyện Bắc Sơn ban hành Công văn số 50/CV-CCT ngày 

02/03/2021 gửi Công an huyện; Đội QLTT số 5; Phòng Tài chính kế hoạch huyện 

về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra Liên ngành thực hiện Đề án chống thất 

thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải; Tờ trình số 341/TTr-CCT ngày 

22/3/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; Quyết định số 509/QĐ-

UBND ngày 25/3/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành Chống thất thu 

Thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, xe máy chuyên dùng và các lĩnh vực 

kinh doanh khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn. UBND huyện đã ban hành kế hoạch 

số 01/KH-ĐTTLN ngày 26/4/2021, Kế hoạch chống thất thu Thuế đối với hoạt 

động kinh doanh vận tải xê máy chuyên dùng và các hoạt động kinh doanh khác 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

 - Công tác tuyên truyền: Chi cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đến các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về các chính sách thuế mới đã được 

ban hành như: Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

Quy định về hoá đơn, chứng từ; Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn; Nghị định 

số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH-14 của Quốc hội về 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, 

hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 

03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (có hiệu lực từ ngày 

17/01/2021).  

Kết quả thu NSNN 9 tháng năm 2021: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tính đến 30/9/2021 thu đạt 29.024 triệu đồng, đạt 85,37% dự toán tỉnh giao, 

đạt 82,93% dự toán huyện giao, đạt 81,12% so với cùng kỳ năm 2020. 

2.2 Về chi ngân sách 

Trong những tháng đầu năm 2021, nhìn chung chi ngân sách được đảm bảo 

đúng theo dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách 

và của các chủ đầu tư đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cơ 

chế điều hành ngân sách, hệ thống định mức chi ngân sách địa phương với nhiều cơ 

chế, chính sách được bổ sung, sửa đổi đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt 

ra.  Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo kế hoạch được giao và phát huy được 

hiệu quả vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm 

của huyện và trả nợ khối lượng hoàn thành, bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn 

thành trong năm 2021 theo tiến độ thực hiện, các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ 

khác. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành quản lý chặt chẽ, đôn đốc các 



 

 

chủ đầu tư thực hiện các thủ tục hồ sơ dự án và giải ngân thanh toán kịp thời. Chi 

thường xuyên đã đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phục vụ nhiệm vụ chính trị và đảm 

bảo an sinh xã hội. Lập, chấp hành dự toán ngân sách đúng Luật Ngân sách, thực 

hiện cân đối ngân sách, điều hành chi một cách tích cực. Chỉ đạo giám sát các đơn vị 

thụ hưởng ngân sách bám sát dự toán chi được giao để tổ chức quản lý chi tiêu chặt 

chẽ, đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức, tiết kiệm và có hiệu quả.  

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách dự toán tỉnh giao 510.028 triệu đồng, thực hiện 9 tháng 

đầu năm là: 397.484 triệu đồng, đạt 78,93 so với dự toán tỉnh giao, đạt 77,78% so 

với dự toán huyện giao. Ước thực hiện năm 2021: 734.901 triệu đồng, đạt 137,84% 

dự toán giao.Trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển: Dự toán tỉnh giao 4.500 triệu đồng, thực hiện đến 

tháng 9/2021: 29.180 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: Dự toán tỉnh giao 495.598 triệu đồng, thực hiện đến hết 

tháng 9/2021: 349.499 triệu đồng, đạt 70,52% dự toán giao.  

- Chi dự phòng ngân sách: Tính đến hết tháng 9/2021 số đã bố trí từ nguồn 

dự phòng bổ sung cho các đơn vị là 7.167,374 triệu đồng, số đã chi qua KBNN: 

5.119 triệu đồng, đạt 51,55% dự toán giao. Khoản chi này phát sinh chủ yếu chi 

cho công tác thực hiện hỗ trợ công tác an ninh, quốc phòng và phòng chống các 

dịch bệnh như da nổi cục ở trâu bò, thực hiện chi phụ cấp đặc thù phòng chống dịch 

covid, mua hóa chất, khử khuẩn, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

covid-19 năm 2021. 

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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