
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dc 1p- Ty' do- Hnh phüc 

S: qO'f/BCUBND Kim Scm, ngày 05  tháng 7 nám 2021 

BAO CÁO 
Thuyêt minh tInh hlnh thtrc hin 

Dir toán ngân sách nhà nirrc 06 tháng dâu näm 2021 

Can en' Lut Ngân sách nhà nun'c ngày 25/6/2015; 
Can en' Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà rn.râc; 
Can en' Thông tu so 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài chInh 

hràng dn thrc hin cong khai ngân sách nhà nuOc; 
Thirc hin Quy& djnh s 1558/QD-UBND ngày 14 tháng 12 näm 2020 cüa U' 

ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic giao chi tiêu kê hoach  phát triên kinh tê - xã hOi 
Va dir toán ngân sách nhà nuOc näm 2021; 

Thirc hin các nghj quy&t ci:ia Hi dng nhân dan huyn Kim San ngày 16 
tháng 12 näm 2020: S 54/NQ-HDND ye vic quyêt djnh dçr toán thu ngân sách nhà 
nirOc trên dja bàn, thu, chi ngân sách dja phuang huyn Kim San nàm 2021; so 
55/NQ-HDND ye vic quyêt djnh phân bô ngân sách dja phi.rang huyn Kim San 
11am 2021; 

UBND huyn Kim San báo cáo thuyt minh tInh hInh thirc hin dir toán thu 
ngân sách nhà nu&c trên dja bàn vã di,r toán chi ngân sách huyn 06 tháng dâu näm 
2021 nhu sau: 

I. Trnh hInh thirc hin dir toán thu NSNN trên d!a bàn, thu, chi ngãn sách d!a 
phtro'ng 06 tháng dâu nãm 2021 

1. Thu ngãn sách 
1.1. Thu NSNN trên dfa bàn 
Tong thu NSNN trén dja bàn 06 tháng dâu närn: 83.311 triu dông, dit 15% dir 

toán HDND huyn giao và giãm 79% so vâi cüng kS'  näm 2020. 
- Thu ni dja: 83.311 triu dông, so vn'i di,r toán HDND huyn giao dat  15%, 

giàm 79% so vn'i cüng kS'  nàm 2020. 
+ Thu ni dja (không bao gôm tiên SDD và XSKT): 52.245 triu dông, dat 

64,2% dir toán HDND huyn giao, tang 8% so vn'i cüng kSi nàm 2020. 
+ Thu tiên sn' diing dat: 30.19 1 triu dông, dat  6,4% dir toán HDND huyn 

giao, giám 9 1,3% so vOi cüng kS'  näm 2020. 
+ Thu Xô sO kiên thiêt: 875 triu dông, dat  51,5% dir toán HDND huyn giao, 

tang 2,7% so vOi cüng kS'  näm 2020. 
1.2. Thu ngân sách huyn duçic hwó'ng theo phán cap 
Tong thu ngân sách huyn drçc huóng theo phân cap 06 tháng dâu nãrn: 

72.735 triu dông, dat  15,8% dir toán HDND huyn giao vá giárn 78,5% so vn'i cüng 
kS' näm 2020, bao gôm: 

- Thu tn' các khoãn thu phân chia: 25.480 triu dông, dat  59,2% dir toán HDND 
huyn giao và giãm 1,1% so vn'i cüng kS'  näm 2020. 
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- Các khoãn thu ngân sách huyn dixçc htning 100%: 47.254 triu dng, dat 
11,3% dr toán HDND huyn giao và giâm 84,9% so vâi cüng k' näm 2020. 

2. V chi ngân sách huyn 
Tng s chi ngân sách huyn 06 tháng d&u näm: 587.136 triu dng dat 

47,92% dir toán HDND huyn giao, giâm 16,68% so vOi cüng kS'  näm 2020. 
a) Chi can dôi ngân sách huyn: 461.979 triu dông, dat  41,79% dir toán 

HDND huyngiao, giâm 18,57% so vâi cUng kS'  näm 2020. 
- Chi dâu tii phát triên: 172.977 triu dông, dat  42,15% dr toán I-IDND huyn 

giao, giâm 31,31% so vâi cüng k' näm 2020. 
- Chi thuing xuyén: 288.205 triu dông, dat  43,11% dir toán HDND huyn 

giao, giãm 8,65% so v&i cüng k' nám 2020. 
- Chi np ngân sách cap trén: 537 triu dông. 
- Chi chuang trInh miic tiêu: 260 triu dông, dat  36,01% dir toán HDND huyn 

giao. 
b) Chi tir nguôn bô sung có m1ic tiêu tü NS cap trên: 125.157 triu dông, dat 

104,57% dr toán HDND huyn giao, giàm 8,86% 50 vâi cüng kS'  nãm 2020. 
(Co biAu s6 93/GK-NSNN; 95/GK-NSNN kern theo) 

II. Dánh giá chung v tlnh hInh thu, chi ngn sách 06 tháng du Ham 2021 
1. V thu ngân sách 
Ngay tü nhüng ngày dâu näm, UBND huyn dã tp trung chi dao  các Co quan, 

don vj, UBND các xã, thj trân to chirc triên khai thirc hin nhim vii thu ngãn sách 
nhà nixâc trên dja bàn, dam bâo thu ding, thu dü, thu kjp th?yi theo quy djnh cüa pháp 
1ut; thijc hin có hiu qua các quy djnh cüa pháp 1u.t ye thuê dA sira dOi, bô sung và 
có hiêu 1irc thi hành; quân 1 eh.t chë các khoán thu, dc bit là các khoãn thu tü khu 

c kinh tê ngoai quôc doanh, thu tiên si:r di,ing dat, 1 phi tnrác b., thuê thu nhp cá 
nhân tr chuyên nhixqng bat dng san và các khoãn thu tai  xL 

Các co quan chuyên mon cüa huyn efing dã chü dng phôi hçip vâi các dan 
vj có lien quan tham mixu cho UBND huyn thirc hin các bin pháp khuyên khich 
phát triên san xuât kinh doanh dôi viii tat câ các thành phân kinh te, tao  nguôn thu lâu 
dài, ben vtrng và on djnh, dam bâo khai thác có hiu qua tat ca các nguôn thu. Cüng 
vài do, cong tác câi cách thu tVc  hành chInh trong linh vrc thuê nhât là thu ti1c hành 
chinh ye kê khai thuê, min giãm thuê, hoàn thuê, ban hoá dan ducic triên khai có 
hiu qua dA giáp giãm thii gian, tiêt kim chi phi cho nguOi ntp thuê, tao mci diêu 
kiin thun lçii dê ngui np thuê thrc hin nghia vi np ngân sách cho nhà ni.râc. 

COng tác quân 1 nq thuê c1ng duçic quan tam, chü trng. Quy trInh quãn l, 
theo dôi nçi dung thuê ducc thirc hin tot, các bin pháp thu thuê nçi dng duqc day 
mnh, phán dâu iám t' 1 nçi dung thuê den mire thâp nhât, nh dómà trong 6 tháng 
dâu nàm 2021 sO nçi dung thuê trén tOng thu NSNN luôn ducic kiêm soát chat ch, 
darn báo trong mire quy djnh. 

UBND huyn cflng dã áp dpng các bin pháp xir l nghiêm dôi vâi các trtthng 
hçq, trüng dâu giá QSD dat nhung chtra np hoc ntp khOng dü tiên trüng dâu giá 
QSD dt khi ht thtM hn np tiên theo quy djnh, tü do nâng cao thirc cüa ngixôi 
trüng Mu giá trong vic thrc hin các khoàn phái np vào ngân sách nhà nithc dam 
bào d.y du và dung thai gian theo quy djnh. 
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Thu ngân sách tai  các xâ, thi trn: V ci bàn các xã, thj trn dâ quan tam 
tói nhim vii thu ngãn sách, triên khai thirc hin dir toán thu ngay t1r dâu näm, 
khai thác, quãn 1 cht ch mçi nguôn thu, phát huy tôi da ni lirc cüa dja 
phirmg, np day dü, kjp thai các khoãn thu phát sinh trén dja bàn vào NSNN. 

2. V chi ngân sách 
Ngân sách các cap dA chü dng trong diu hành chi ngân sách, dam bâo 

can dôi ngân sách dja phtrng, to chüc chi ngân sách theo dir toán dâ dirgc 
cap có thâm quyên thông qua và khâ nàng thu ngân sách trên dja bàn; các dn 
vj sü diing ngân sách diêu hành chi trong phm vi dr toán dirge giao; chi 
ngân sách huyn dA dáp t'rng dux,c các nhim vi1 và kê hoach dê ra, trong do 
dã thirc hin day dü các nhim vi,I chi ye chê d, chInh sách an sinh xà hi, 
nhât là các khoân chi cho con nguai dam bâo chi ding dôi tucrng, dung thai 
gian quy djnh, gop phân on djnh an ninh-chInh trj, hoàn thành các chi tiéu 
kinh té - xã hi cüa huyn. 

Trong cong tác dâu tu XDCB, UBND huyn dA chi do quyêt 1it UBND 
các xã, thj trân trong vic xir 1 dirt diem nq dçng XDCB, không kh&i cong mâi 
các cong trInh khi chira chi rö dirge nguôn vOn, tránh dê phát sinh ng d9ng 
XDCB; dôngth?i chi dao  các ca quan chuyên mOn tham miiu cho UBND huyn 
các thu tiic ye dâu tir XDCB tü khâu trtthc, trong và sau qua trInh dâu tir dam 
bão theo quy djnh. 

Các ca quan chuyên mon tang cirang thirc hin cOng tác kiêm tra, 
giám sat, thanh tra các khoãn chi ngân sách trong phm vi quán 1 và theo 
chirc nAng, nhim vi1 dirge giao; dam bâo von ngân sách dirge sr diing dung 
miic dIch, dung ché d, tiêt kim, hiu qua. 

Trên day là báo cáo thuyt minh tInh hInh thc hin dir toán thu ngân sách 
nhà ntrâc trên dja bàn, thu, chi ngãn sáeh dja phircrng 06 tháng dâu näm 2021 
cüa huyn Kim San.I 

Nci nhin:Gi, 
- S& Tâi ehInh tinh Ninh Binh; 
- TTHDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- BBT Trang TT din tCr huyn; 
- Phông Tài chInh-KH; 
-Luu:VT. 



UBND HUY1N KIM SYN Biu s 93/CK-NSNN 

CAN 001 NGAN SACH HUYN 6 THANG DAU NAM NAM 2021 

(Kern theo Báo cáo s: 1jO1( /BC-UBND ngày 09 tháng 7 nám 2021 cüa UBND huyn Kim San) 

Doii vj: Triêu dng 

STT NQI DUNG Dir toán näm 
Thirc hin 6 
tháng du 
näm 2021 

So sánh u*c thirc hiên vói 

Dir toán 
nãm 

CiIng k' 
nãmtrirrc 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TONG NGUON THU NSNN TREN 
IMA BÀN 

459.567 663.961 144 131 

I Thu can di NSNN 459.567 72.735 16 18 

1 Thunôidia 459.567 72.735 16 18 

2 Thu viên trçi 
A A Thu chuyen nguon tfr näm trtrrc 

chuyen sang 
591.226 539 

III Thu quãn I qua NS 

B TONG CHI NGAN SACH HUYIN 1.225.228 587.136 48 83,354 

I Tng chi can di ngân sách huyn 1.105.540 461.979 42 81,47 

1 ChidAutupháttrin 410.413 172.977 42 68,69 

2 Chithuängxuyên 668.512 2882O5 43 91,43 

3 Drphôngngnsách 24.501 - 

4 Chi chtrcmg trmnh miic tiêu 722 260 36 

5 Chi to ngun, diu chinh tin luang 1.392 

6 Chi np ngán sách cp trén 537 

— 
H 

A A - Chi tir nguon bo sung co mic tiêu tir 
rss cp trên 

- 

119.688 125.157 105 91,14 



Biêu s 94/CK-NSNN 

TNH HINH THU'C HIN THU NGAN SACH NHA NU'OC 
A 06 thang dau nam 2021 

(Kern theo Báo cáo sá qoq /BC-UBND ngày 09 tháng 7 nãrn 2021 cáa UBND huyên Kim So72) 

Dctn vi: Triéu dn 

STT NO! DUNG 
Drtoan 

nam 

Thu'c hiên 
O6thãn 

- uaU nam 

So sánh thrc hin 
vôi (%) 

Du'toán 
• 
nam 

c' k' ung y 
nam 

trtroc 
A B 1 2 3=2/1 4 
A TONG THU NSNN TRIEN ifiA BÀN 556.195 83.311 15,0 21,0 
I Thu ni dja 556.195 83.311 15,0 21,0 
1 Thu t1r khu vijc doanh nghip nhà ni.rc 190 

2 
Thu ttr khu vrc doanh nghip có v6n du tu 
nuàc ngoài 

3 Thutrkhuvrckinhthngoãiqu6cdoanh 37.000 22.037 59,6 98,2 
4 Thuthunhpcãnhân 6.500 3.526 54,2 96,4 
5 Thu bão v môi tnring - 
6 LphItnràcbt 22.000 12.608 57,3 100,2 
7 ThuphI,1phI 1.500 1.323 88,2 132,0 
8 Cáckhoãnthuvnhã, dt 474.295 3 1.338 6,6 9,0 
- Thu1thdiingda'tnongnghiçp - - 

- Thue'thdyngda'tphinôngnghiêp 200 104 52,0 73,4 

- Thutinthdyngddt 473.095 30.191 6,4 8,7 

- Tien cho thuê dá't, thuê mat nithc 1.000 1.043 104,3 

- Tien cho thuê và tin ban nhà ó thuc so' h1u 
nhO nióc 

- 

9 1.700 875 51,5 102,7 

10 Thukhácngânsach 7.000 5.568 79,5 108.2 

11 Thu tir qu5 dt cong Ich, hoa 1?i  cong san khác 6.200 5.218 84,2 180,9 

12 
Lqi nhun sau thug con 1ti sau khi trIch li CC 

quy 
- 628 6 17,8 

II Thu vin trçr 

B 
THU NGAN SACH HUYN DIJQC 
HIfaNG THEO PHAN CAP 

459 567 72735 158 215 

1 Ti.r các khoãn thu phân chia 43 .050 25.480 59,2 98,9 

2 
CackhoãnthungânsãchhuyndiicchuOng 
100% 

416.517 47.254 11,3 15,1 



UBND HUYN KIM SI1N Biu s 95/CK.-NSNN 

TH!JC HIN CHI NGAN SACH HUYN QUY IL NAM 2021 

(Kern theo báo cáo sá: qC/1' /BC-UBND ngày 09 tháng 7 nám 2021 cüa UBND huyn Kim Son) 

Don vi:  Triêu dng 

ST 
I 

- 
NOI DUNG 

-. 
Dir toan nam 

Thirc hin qu 
II nam 2021 

So sánh thiic hin vó'i 
(%) 

Dir toán 
näm 

Cün 

nãm tru'(c 

A B 1 2 3=2/1 4 

TONG CHI NGAN SACH HUYEN 1.225.228 587.136 47,92 83,32 

A 
CHICAN DOI NGAN SACH 

1.105.540 461.979 41,79 81,43 

I Chi du tir phát trin 410.413 172.977 42,15 68,69 
1 Chidutiichocácdirán 308.806 172.977 56,01 114,50 

2 
Clii du tu h trçi vn cho các DN cung 
cp san phim djch vii  cong ich do nhà 
nuâc dt hang, các t chüc 

3 Chi du tu phát trin khác 101.607 
II Chi thirO'ng xuyên 668.512 288.205 43,11 91,35 

Trong do: 
1 Clii giáo diic  - dâo tao  và  day  ngh 399.673 149.589 37,43 95,28 
2 Chi khoa h9c và cong ngh 
3 Chi y t, dan s va gia dInh 6.660 3.806 57,15 8 1,63 
4 Chivanhoathongtin 4.150 1.353 32,60 112,27 
5 Chiphátthanh,truyênhInh 2.156 981 45,49 121,82 
6 Chi th diic  th thao 1.443 561 3 8,90 256,3 4 
7 Chibaovmoitrithng 11.729 3.959 33,76 126,25 
8 Chi hoat dng kinh th 36.695 13.730 37,42 79,29 

9 
Chihotdngcüacoquanquãn1hãnh 
chrnh, dang, doan the 

135.896 79.068 58,18 111,47 

10 ChibãodâmxâhOi 50.543 25.896 51,24 50,61 
11 Chi khác ngân sách 3.938 275 6,98 10,38 
12 Chianninh-qucphOng 15.629 8.987 57,50 140,47 
III Chi np ngân sách cp trên 537 

IV Chi chiroiig trinh miic tiêu 722 260 36,0 1 

V Dir phOng ngân sách 24.501 - 

VI Chi tao  ngun, diu chinh tin lirong 1.392 - 

B 
CHITtTNGUONBO SUNG CO 

MVC  TIEU TU' NGAN SACH CAP 
TREN 

119.688 125.157 104,57 91,14 

1 
Chtring trInh mi,ic tiêu quôc gia xây 
dirng nông thôn mài 

12 210 

2 
Cho các chirong trmnh dir  an quan trQng 
vin du tir 
Cho các nhim vii,  chinh sách kinh phi 
thuang xuyen 

130.4 13 112.947 86,61 82,25 
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