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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

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 năm 2021 cụ thể như sau: 

I. Số liệu thời điểm công khai 

Số liệu thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; thực 

hiện công khai số liệu theo báo cáo Tabmis của Kho bạc nhà nước từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 31/12/2022, kết sổ ngày 10/01/2022. 

II. Các nội dung công khai 

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

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

kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 (Chi tiết theo Biểu số 94/CK-

NSNN kèm theo Thông báo này)  

- Thực hiện chi ngân sách huyện 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 

năm 2021 

Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán giao năm 2021, ngay từ 

đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan,đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách với mục tiêu hoàn thành cao 

nhất nhiệm vụ NSNN năm 2021 đã được giao; thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ 

đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tăng cường quản lý tài sản công. Tập trung 

triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu năm 2021, rà soát các nguồn thu trên 

địa bàn, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác chống thất thu 

thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế, tăng cường công tác kiểm tra. Kịp thời triển khai thực hiện 

tốt các chính sách ưu đãi theo quy định để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2021, quản 

lý chặt chẽ các khoản chi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, ưu tiên 

dành nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ quan 
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trọng, cấp bách của huyện. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc tạm ngừng các khoản chi chưa 

thực sự cần thiết. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

a) Về thu ngân sách nhà nước 

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 - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021. Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị 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.  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2021 là 42.461,73 

triệu đồng, đạt 125% so với dự toán tỉnh giao và đạt 121,32% so với dự toán 

HĐND huyện giao, bằng 92,45% so với cùng kỳ năm 2020. 

b) Về chi ngân sách địa phương 

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

2021 là: 564.856 triệu đồng, đạt 110,75% so với dự toán tỉnh giao, đạt 110,53% so 

với dự toán huyện giao.Trong đó:  

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

2021: 36.459,55 triệu đồng. 

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

2021: 481.055 triệu đồng, đạt 97,07% dự toán giao.  

- Chi dự phòng ngân sách: dự toán tỉnh giao 9.930 triệu đồng, thực hiện 

8.591 triệu đồng, đạt 86,52% dự toán giao. Khoản chi này phát sinh chủ yếu chi 

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, 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. 

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

vụ khác là: 21.217 triệu đồng, bằng 24% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 17.533 triệu đồng 

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; 

- Cơ quan Đảng, Đoàn thể; 

- Các phòng ban chuyên môn và các đơn vị SNCL; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TCKH. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiều 
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