
uc BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dc 1p- Tir do- Hnh phtic 

S :J(/BC-UBND Kim San, ngày tháng 4 nám 2020 

BAO CÁO 
Thuyt minh tInh hInh thirc hin 

Dy than ngãn sách nhà nlró'c Qu I nm 2021 

Can cr Lu.t Ngân sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 näm 2015; 
Can cr Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 èüa 

ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Ngân sách nhà nhxóc; 

Can ci'r Thông tu s 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 näm 2016 cüa 
B Tài chInh hithng dan thirc hin cong khai ngân sách nhà nrnc; 

Thirc hin Quyt djnh s 15581QD-UBND ngày 14 tháng 12 näm 2020 
cUa U' ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic giao chi tiêu kê hoch phát triên 
kinh té - xa hi và dr toán ngân sách nhà nuâc nAm 2021; 

Thrc hin các nghj quyt cüa Hi dng nhân dan huyn Kim Son ngày 16 
tháng 12 nàm 2020: So 54/NQ-HDND ye vic quyêt djnh dir toán thu ngân sách 
nha nuâc trên dja bàn, thu, chingân sách dja phuong huyn Kim Son näm 2021; 
so 55/NQ-HDND ye vic quyêt djnh phân bô ngân sách dja phu'ong huyn Kim 
Son nãm 2021; 

UBND huyn Kim Son báo cáo thuyt minh tInh hInh thirc hin dir toán 
thu ngân sách nhà rnthc trén dja bàn và dr toán chi ngân sách huyn qu I närn 
2021 nhtzsau: 

I. TInh hInh thi,c hin dy toán ngân sách nhà nithc qu I nãm 2021 
Ngày 18 tháng 12 närn 2020, Uy ban nhân dan huyn Kim Son dâ thijc 

hin giao chi tiêu phát triên kinh tê - xã hi; dir toán ngân sách nhà nuc nãm 
2021 cho các car quan, don vj và UBND các xã, thj trân trên dja bàn huyn (tai 
Quyêt djnh sO 6923/QD-UBND); chi do CáC co quan, darn vj, UBND cac xa, thj 
trân triên khai to chü'c thirc hin d%r toán duçc giao ngay tü nh&ng ngày dâu näm. 

Ngày 30/01/2021, UBND huyn dã ban hành Quy& djnh st 627/QD-
UBND quy .djnh diêu hành dir toán ngàn sách nhá nixàc huyn Kim Son nàm 
2021, dê lam co s& cho CáC CO quan, don vj, UBND các xã, thj trân th?c hin di,r 
toán ngân sách &rVc  giao. 

K& qua thirc hin dir toán thu ngân sách nhà nuc trên dja bàn và dir toán 
chi ngân sách huyn Kim Son qu I nàm 2021 ci the nhu sau: 

1. Thu ngn sách 
1.1, Thu ngdn sách nhà nwóv trên dja bàn 
Tng thu NSNN trén dja bàn qu I nàm 2021: 33.107 triu dông, dat  6% 

dir toán HDND huyn giao. 
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- Thu ni dja: 33.107 triu dng, dat  6% so vâi dir toán HDND huyn 
giao và dat  11% so vâi cüng k' näm 2020. 

Thu ni dja giãm nhiu so vói cüng k' narn 2020 chü yu là do thu tin sü 
diing dat giãm manh, ci the: Thu tiên sir diving dat qu I nàm 2021 giâm 99% tirc 
giãm 276.204 triu dong so vâi cüng k' näm 2020; Nguyen nhân chü yêu là do 
trong qu I näm 2021 so cuc dâu giá quyên sü diing dat duqc to chtrc it hon so 
vói qu I näm 2020. 

1.2. Thu ngán sách huyn dwo'c hu'óng theophán cd'p 

Tng thu ngân sách huyn dugc huâng theo phân cp qu I näm 2021: 
29.393 triu dông, dat  6% dr toán HDND huyn giao, bao gôm: 

- Các khoân thu ngân sách huyn &rçlc hithng 100%: 14.3 62 triu dng, 
dat 3% dr toán HDND huyn giao. 

- Các khoàn thu phân chia theo t' l phn tram (%): 15.03 1 triu dng, dat 
35% dir toán HDND huyn giao. 

(Co biu so' 94/CK-NSNN kern theo) 
2. V chi ngân sách huyn 
Tng s chi ngân sách huyn qu I: 286.496 triu dng dt 23% di.r toán 

HDND huyn giao, giàm 7% so vâi cUng kS' nàm 2020. 
a) Chi can dM ngân sách huyn: 225.878 triu dng, dat  20% dir toán 

HDND huyn giao, giãm 14% so vOi cüng kS' näm 2020. 
- Chi du tu xây dirng co bàn: 97.064 triu dng, dat  24% dir toán HDND 

huyn giao, giãm 23% so vói cüng kS' näm 2020. 

- Chi thi.thng xuyên: 128.8 15 triu dng, dat  19% dr toán HDND huyn 
giao, giãm 6% so vói cüng k' näm 2020. 

b) Chi tir ngun b sung có mlic tiêu tir ngân sách cp trên: 60.618 triu 
dông, dat  51% dir toán HDND huyn giao, tang 39% so vâi cüng kS'  nàm 2020. 

(CO biJu sO' 93/CK-NSNN, 95/CK-NSNN kern theo) 

II. Dánh giá chung v tInh hlnh thtyc hin duy toán thu ngân sách nhà 
nu'óc và duj toán chi ngân sách huyn qu I nãm 2021 

Trên co sâ dr toán thu ngân sách nhà nuOc HDND huyn giao, UBND 
huyn dä länh dao,  chi do các Co quan chuyên mon (Chi cic thuê khu vljc Kim 
Son - Yen Khánh, Phông Tài chInh - Kê hoach huyn và Kho bac  nba nuâc 
huyn) tang cring sr phôi hqp dê thrc hin thu ngân sách ngay tir dâu näm, 
dam báo thu dung, thu dü, kjp thñ các khoán thu tf.r thué, phi, l phi và thu khác 
np vào ngân sách nhà nuâc. Chi cic thuê khu virc Kim Son - Yen Khánh dã 
chü dng tham mru cho UBND huyn trong vic tAng cu&ng thrc hin các bin 
pháp thu, chng tht thu thu, trn thuê; giãm t l nq thuê; quAn 1 ch.t chê dOi 
tucing ké khai, np thuê, hoàn thuê, mien giám thuê; tiêp tc áp diving Cong ng 
thông tin trong cOng tác quân 1 thuê; day mnh và nang cao chat hrqng cOng tác 
tuyên truyên các chInh sách, pháp lu.t ye thuê bAng nhiêu hInh thüc. 
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Các nhim v1i chi ngân sách trong 03 tháng du nãm duçc dam bào theo 
dung dir toán và tiên d triên khai thirc hin cüa các darn vi si'r diing ngân sách 
dáp &ng kjp thai các nhim vii chInh trj, kinh té, quôc phOng, an ninh, dam bào 
an sinh xã hi, gop phân dam bão thirc hin tang trithng kinh tê cüa dja phuarng. 

Cong tác quãi'i 1 chi ngân sách diiçic tang cuang, dam bão ti& kim có 
hiu qua, các khoãn chi ngân sách duçic quán l cht chë trong phm vi dir toán 
dâ dtrcic giao. 

Trên day là báo cáo thuy& minh tInh hInh thrc hin dr toán thu ngãn sách 
nhà nuàc trên dja bàn, thu, chi ngân sách dja phiiarng qu I näm 2021 cüa huyn 
Kim Sarn./. 

Noi nhmn:rV 
- Sâ Tài chmnh tnh Ninh BInh; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- BBT Trang IT din tfr huyn; 
- Phông Tâi chinh-KH huyn; 
- Li.ru: VT. 



IJBND HUYN MM S€IN 

CAN DO! NGAN S 

(Kèni tuieo Báo cáo so:  /1Sf  /BC-UBND 

Biêu s 93/CK-NSNN 

I NAM 2021 

m 2021 cáa UBND huyn Kim Son,) 

Don vi. Triu thing 

ST1' NO! DUNG 
Thirc hiçn 
qu I näm 

2021 

So sánh uóc thuc hiên vói 
(0/ 

0 
Du toán näm 

Di1 toán 
näm 

Cüng k5' 
nämtrw&c 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TONG NGUON THU NSNN TREN 
DIA BÀN 

303.591 . 1 204 1 48 

I Thu can di NSNN 303.591 29.393 10 10 

I Thu nôi dia 303.591 29.393 10 10 

2 Thu viên tro 

Thu uyngntuiámtt't 
chuycn sang 

591.226 536 

III Thu quãn I qua NS 

B TONG CHI NGAN SACH HUYN 1.225.228 286.496 23 93,38 

I Tong chi can di ngân sách huyn 1.105.540 225.878 20 85,86 

1 Chi dAu tu' phát trin 4 10.413 97.064 24 76,94 

2 Chithu'ngxuyên 668.512 128.815 19 94,07 

3 Dir phông ngân sách 24.50 1 - 

4 Chi chuong trInh mic tiêu 722 - 

5 Chi to ngun, diu chinh tin 1u'ang 1.392 - 

Chi tir nguin bô sung có myc tiêu 
tu' NS cap trcn 

119.688 60.618 51 138,61 



Biu s6 94/CK-NSNN 

N SACH NHA NUOC 
1 

näm 2021 cüa UBND huyên Kim Son) 

Don vi: Triêu dn 

TINH HINH THI)C 

(Kern theo Báo cáo a,IcI/BC-UB 

STT NW DUNG 
Drtoan 

Thuc hiên 
03tháng 
dau nam 

So sánh thirc hin 
vol (%) 

nam 

Càng kS' 
nãm 

trlrffc 
A B 1 2 3=2/1 4 
A TONG THU NSNN TREN OJA BÀN 556.195 33.107 6 11 
I Thu ni dja 556.195 33.107 6 11 
1 Thu tir khu vrc doanh nghip nhà rnxOc 9 

2 
Thu tr khu virc doanh nghip CO vn dAu tu 
ni.ràc ngoài 

3 Thutrkhuv?ckinhtngoàiqucdoanh 37.000 13.291 36 87 
4 Thuthunhpcánhân 6.500 2.037 31 110 
5 Thu bão v môi tru&ng - - 
6 LphItruacb 22.000 6.525 30 79 
7 ThuphI,IphI 1.500 949 63 126 
8 Các khoán thu v nhà, dAt 474.295 3.353 1 1 
- Thuthdungdátnôngnghip - - - 

- Thusidngdá'tphinôngnghip 200 - - - 

- ThutinthdngdIt 473.095 3.330 1 1 
- Tin cho thuê tht, thuê mat nzrác 1.000 23 2 

- Tin cho thuê và tin ban nhà & thuc s& hth.i 
nhà nithc 

- - 

9 Thu ti'r hoat dng x6 s6 kin thit 1.700 445 26 

10 Thukhácngânsach 7.000 2.813 40 150 

11 Thu tr qu dAt cong Ich, hoa 1i cOng san khác 6.200 3.05 7 49 439 

12 
Li nhuân sau thus cOn lai  sau khi trIch 1p các 
quy 

- 628 61 6 

B 
THU NGAN SACH HUYN ouçic 
HUNG THEO PHAN CAP 

459 567 29 391 6 11 

I Tix các khoân thu phân chia 43.050 15.03 I 35 88 

2 Các khoán thu ngân sách huyn duqc hung 
100% 

416.517 14.362 3 6 



UBNDHUYNMM SaN 

THUC lIEN CHI NGA 

(Kern theo báo cáo s6:  ,j 1  /BC-UBND n 

Biu s 95/CK-NSNN 

U'INAM2021 

021 cüa UBND huyn Kim Son) 

Dcm vi:  Trieu dng 

NQI DUNG Dir toán niim 

.,' Thirc hien 
qu I näm 

2021 

So sánh thirc hin vói 
(%) 

Dtoan 
näm 

Cung k' 

näm tru&c 

A B 1 2 3=2/1 4 

TONG CHI NGAN SACH HUYN 1.225.228 286.496 23,38 93,38 

A 
CHICAN 001 NGAN SACH 

1.105.540 225.878 20,43 85,86 

I Chi du tir phát trin 4 10.413 97.064 23,65 76,94 
I Chidutuchocácdán 308.806 97.064 31,43 76,94 

2 
Chi du tu h trçr vn cho các DN cung 
cp san phAm djch vi cong Ich do nhà 
nixOc dt hang, các t chrc 

3 Chidutupháttrinkhác 101.607 
II Chithwbngxuyên 668.512 128.815 19,27 94,07 

Trong do: 
I Chigiáodic-dàotovàdyngh 399.673 69,844 17,48 94,47 
2 Chi khoa h9c và cong ngh 
3 Chi y t& dan s6 và gia dinh 6.660 1.248 18,73 59,07 
4 Chi van hóa thông tin 4.150 411 9,90 66,83 
5 Chiphátthanh,truynhmnh 2.156 278 12,89 88,25 
6 Chi th dc th thao 1.443 49 3,40 3 8,58 
7 Chibâovmôitnrng 11.729 718 6,12 61,21 
8 Chihotdngkinht 36.695 5.874 16,01 89,79 

9 
ChihotdQngcuacYquanquan1yhaflh 
chinh. dang. doan the 

135.896 31.831 23,42 94,59 

10 Chi báo dam xA hOi 50.543 15.177 30,03 105,61 
11 Chi khác ngãn sách 3.938 90 2,29 12,28 
12 Chianninh-qucphang 15.629 3.296 21,09 97,86 

111 Chi chuo'ng trInh miic tiêu 722 - 

IV Drphôngngãnsách 24.501 - 

V Chi to ngun, diu chinh tin hrong 1.392 - 

B 
CHI T1NGUON BO SUNG CO 
MUC TIEU TJNGAN SACH CAP 
TREN 

119.688 60.618 50,65 138,61 

Chixcng trInh miie  tiêu quc gia xây 
drng nOng thôn mOi 

2 
Cho cac chucmg trInh du an quan trpng 
v6n du tii 

3 
Chocácnhimvi,chmnhsáchkinhphI 
thixang xuyen 

130.413 60.618 46,48 138,61 
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