
Uc BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dc 1p-  Tur do- Hnh phüc 

S& /BC-UBND Kim SoWn, ngày g'  tháng 10 nàm 2021 

BAO CÁO 
Thuyet minh tinh hinh thtyc hiçn 

Dir toán ngãn sách nhà nu*c 9 tháng du nàm 2021 

Can cü Lut Ngãn sách nhà nnic ngày 25/6/2015; 
Can cir Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü 

quy djnh chi tiêt thi hành mt so dieu cüa Lut Ngân sách nhà nithc; 
C an cü Thông tu s 343/201 6/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa B Tài 

chInh hi.r&ng dan thirc hin cong khai ngân sách nhà nithc; 
Th%rc 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 hi và dr toán ngân sách nhà nuOc näm 2021; 

Thirc hin các nghj quyt cüa Hi ctng nhân,dân huyn Kim Sm ngày 16 
tháng 12 11am 2020: So 54/NQ-I-]DND ye vic quyêt djnh dir toán thu ngân sách 
nha nuc trên dja bàn, thu, chi ngân sách dja phucmg huyn Kim Scm näm 2021; 
sO 55/NQ-HDND ye vic quyêt djnh phân bô ngân sách dja phumg huyn Kim 
Scinnàm 2021; 

UBND huyn Kim Scm báo cáo thuyt minh tInh hlnh thirc hin dir toán 
thu ngân sách nhà ntràc trên dja bàn và dir toán chi ngân sách huyn 9 tháng dâu 
nàm 2021 nhu sau: 

I. TInh hlnh thirc hin di toán thu NSNN trên dja bàn, thu, chi ngn sách 
dja phuong 9 tháng du nãm 2021 

1. Thu ngãn sách 
1.1. Thu NSNN trên dja bàn 
Tong thu NSNN trén dja bàn 9 tháng dâu näm: 105.259 triu dông, dat 

18,9% dir toán HDND huyn giao và giám 73,4% so vâi cüng kS'  näm 2020. 
- Thu ni dja: 105.259 triu dông, so vói dr toán HDND huyn giao dat 

18,9%, giám 73,4% so vth cüng k' närn 2020, gôm: 
+ Thu ni dja không bao gôm tiên SDD và XSKT: 71.907 triu dông, dat 

8 8,3% dr toán HDND huyn giao, giám 1% so vói cüng k' näm 2020. 
+ Thu tiên sir ding dat: 32.043 triu dông, dat  6,8% dir toán 1-IDND 

huyn giao, giám 95,5% so vói cüng k' nm 2020. 
+ Thu Xô so kiên thiêt: 1.309 triu dông, dat  77% dr toán HDND huyn 

giao, tang 12,3% so vth cüng k' näm 2020. 
1.2. Thu ngdn sách huyn dwçrc hw&ng theo phán cap 
Tong thu ngân sách huyn duc hu&ng theo phân cap 9 tháng dâu näm: 

78.063 triu dng, dat  17% dir toán HDND huyn giao và giãm 88,4% so vi 
cüng kS'  näm 2020, bao gOm: 
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- Thu tü các khoán thu phân chia: 52.582 triu dng, dat 122,1% dir toán 
HDND huyn giao, tang 132,1% so vOi cüng kS' näm 2020. 

- Các khoán thu ngân sách huyn ducxc hix&ng 100%: 25.480 triu dông, 
dat 6,1% dir toán HDND huyn giao, giãm 96,1% so v&i cüng kS' nàm 2020. 

(Co bilu s 94/cK-NSNN kern theo) 
2. V chi ngân sách huyn 
Tng s chi ngân sách huyn 9 tháng du näm: 904.119 triu dng dat 

73,8% dir toán I-IDND huyn giao, giâm 14,7% so vâi cüng kS' näm 2020. 
a) Chi can dôi ngân sách huyn: 697.826 triu dông, dat 63,1%  d toán 

HDND huyén giao, giãm 18,6% so vOi cüng kS' näm 2020. 
- Chi dâu tiz phát trién: 259.129 triu dong, dat 63,1% dr toán HDND 

huyn giao, giám 3 2,2% so vOi cüng k' näm 2020. 
- Chi thxng xuyén: 437.169 triu dong, dat 65.4% dir toán HDND huyn 

giao, giâm 7% so vâi cüng k' näm 2020. 
- Chi np ngân sách cap trên: 1.046 triu ctông. 
- Chi chucing trinh mjc tiêu: 482 triu dông, dat 66,8% dir toán HDND 

huyn giao. 
b) Chi ti.'r nguôn bô sung có mi1c tiêu tü NS 

cap trén: 206.293 triu dông, 
dat 172,4%  d? toán HDND huyn giao, tang 1,5% so vâi cüng k' nãm 2020. 

(Có biéu s 93/CK-NSNN, 95/CK-NSNN kern theo) 
A

S A A H. Danh gia chung ye tinh hinh thu, chi ngan sach 9 thang thu nam 2021 
1. V thu ngân sách 
Ngay tü nhirng ngày dâu näm, TJBND huyn dâ tp trung chi dao các ccx 

quan, dan vi, UBND các xa, thj trân to chirc triên khai thirc hin nhiêm vii thu 
ngân sách nhà nuâc trên dja bàn, dam báo thu diing, thu dü, thu kjp thri theo 
quy djnh cüa pháp 1ut; thirc hin có hiu qua các quy djnh cüa pháp 1ut ye thuê 
dâ 51'ra dôi, bô sung và có hiu lirc thi hành; quân 1 chat chê các khoãn thu, dc 
bit là các khoãn thu tr khu vJrc kinh tê ngoài quôc doanh, thu tiên sir dung dat, 
l phi truóc b, thuê thu nhâp Ca nhân tir chuyên nhxng bat dng san và các 
khoân thu tai  xã. 

Các ccx quan chuyên mon cüa huyn cfing dã chü dng phôi hçxp vâi các 
dan vj có lien quan tham muu cho UBND huyn thirc hin các bin pháp 
khuyen khIch phát triên san xuât kinh doanh dôi vói tat ca cac thành phn kinh 
tê, tao nguôn thu lâu dài, ben vng và on djnh, dam báo khai thác có hiu qua tat 
cá các nguôn thu. Cüng v&i do, cong tác cái cách thU tc hành chInh trong lTnh 
vrc thuê nhât là thU tiic hành chinh ye kê khai thuê, mien giãm thuê, hoàn thuê, 
ban hoá dan duçxc trién khai Co hiu qua dä giUp giârn th&i gian, tiêt kim chi phi 
cho nguOi np thuê, tao moi diêu kin thun lçxi dê ngu&i np thuê thirc hin 
nghra vi np ngân sách cho nhâ nuâc. 

Cong tác quán 1 nçi thuê cUng &rçxc quan tam, chU tr9ng. Quy trInh quân 
l, theo dOi nor d9ng thué duçxc thirc hin tot, các bin pháp thu thué nç dçng 
duçxc day manh, phân dâu giãm t' 1 nç d9ng thuê den mire thâp nhât, nh?x do 
ma trong 9 tháng dâu nàm 2021 

so nçx d9ng thuê trên tong thu NSNN luOn disçxc 
kiêm soát chat chë, dam báo trong mUc quy djnh. 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

HU TICH 

UBND huyn cOng dä áp ding các bin pháp xü 1 nghiêm dM vâi cac 
tri.r?rng hçrp trüng dâu giá QSD dat nhimg chua np hoc np không dO tiên 
trOng dâu giá QSD dat khi bet th?.ñ han  np tiên theo quy djnh, fIr do nâng cao 
thOc cOa nguri trOng dau giá trong vic thirc hin các khoán phài np vào ngân 
sách nba nuâc dam bào day dO và dOng thii gian theo quy djnh. 

Thu ngân sách aj  các xã, thi trân: Vê Co bàn các xà, thj trân dã quan tam 
tOi nhim vii thu ngân sách, triên khai thrc hin dir toán thu ngay fir dâu nãm, 
khai thác, quãn l chit chê mci nguôn thu, phát huy tôi da ni hrc cUa dja 
phtrong, np day dO, kjp thi các khoân thu phát sinh trên dja bàn vào NSNN. 

2. V chi ngân sách 
Ngân sách các cap dà chO dng trong diôu hành chi ngân sách, dam bão 

can dôi ngân sách dja phucmg, to chi'rc chi ngân sách theo dir toán dä thrçic cap 
có thâm quyên thông qua và khâ näng thu ngân sách trên dja bàn; các don vj sir 
diing ngân sách diêu hành chi trong phm vi dir toán &rçlc giao; chi ngân sách 
huyn dã dáp irng dixqc các nhim vi và kê hoach  dê ra, trong dO dà thirc hin 
day dO các nhiêm vi chi ye ché d, chInh sách an sinh xâ hi, nhât là các khoàn 
chi cho con nguOri dam bào chi dOng dôi tuçmg, dOng thri gian quy djnh, gop 
phân On dinh an ninh-chInh trj, hoàn thành các chi tiêu kinh tê - xA hi cOa 
huyn. 

Trong cong tác dâu tu XDCB, UBND huyn dà chi dao  quyêt liit TJBND 
các xã, thj trân trong vic xir l dirt diem nçi dung XDCB, không khâi cong mth 
các cong trInh khi chua chi rô duçic nguôn von, tránh dê phát sinh nçv dng 
XDCB; dông thii chi dao  các co quan chuyên mOn tham muu cho UBNID huyn 
các thu ti1c ye dâu ttr XDCB fir khâu truóc, trong và sau qua trInh dâu tu dam 
bâo theo quy djnh. 

Các co quan chuyên mon tang ctthng thirc hin cOng tác kiêm tra, 
giám sat, thanh tra các khoàn chi ngân sach trong phm vi quán l và theo 
chüc näng, nhim v'i di..rçvc giao; dam bâo von ngân sách duçrc sü ding dOng 
mvc dIch, dOng chê d, tiêt kim, hiu qua. 

Trén day là báo cáo thuyt minh tInh hInh th1rc hin dir toán thu ngân sách 
nhà nithc trên dja bàn, thu, chi ngân sách dja phuong 9 tháng dâu näm 2021 cOa 
huyn Kim Son./ 

Noinhân: - 
- Si Tài chInh tinh Ninh BInh; 
- TTHDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- BBT Trang TT din tir huyn; 
- Phông Tài chInh-KH; 
Lin1:VT.j 



UBND HUYN KIM SN Biu s 93/CK-NSNN 

CAN DOI NGAN SACH HUYN 9 THANG DAU NAM NAM 2021 

(Kern theo Báo cáo sá: /BC-UBND ngày 4 thang 10 nárn 2021 cüa UBND huyên Kim San) 

Don vi: Triêu &ng 

STT NQI DUNG Di.r toán näm 
Thyc hin 9 
tháng du 
näm 2021 

So sánh wvc thirc hin vói 

Dir toán 
nãm 

Cñng kr 
näm tnthc 

A B 1 2 3=2/1 4 

A 
TONG NGUON THU NSNN TREN 
ifiA BAN 

1.202.168 1.285.524 106,9 140,2 

I Thu can di NSNN 556.195 105.259 18,9 26,6 

1 Thu nOi  dja 556.195 105.259 18,9 26,6 

2 Thu viên trçr 

Thu chuyn ngun tfr näm truc 
chuyen sang 

591.226 538,8 

III Thu kt dir 1.625 13,3 

IV Thu b sung tir ngân sách tinh 645.973 586.369 90,8 109,1 
h Thu hoàn trã gifra các cap ngan 

sách 
1.046 23,9 

B TONG CHI NGAN SAd HUYN 1.225.228 904.119 73,8 85,3 

I Tng chi can di ngân sách huyn 1.105.540 697.826 63,1 81,4 

1 Chidutixpháttrin 410.413 259.129 63,1 67,8 

2 Chithu?mgxuyên 668.512 437.169 65,4 93,0 

3 Dr phông ngân sách 24.50 1 

4 Chi chtrcmg trInh mic tiêu 722 482 66,8 67,9 

5 Chi tao ngutn, diu chinh tin luong 1.392 

6 Chi np ngân sách cp trên 1.046 23,9 

Chi tir ngun bi sung cé myc tiêu tir 
NS cp trên 

119.688 206.293 172,4 101,5 



Biu s 94/CK-NSNN 

TINH HINH THVC HIN THU NGAN SACH NBA NIxOc 
9 thãng du 11am 2021 

(Kern theo Báo cáo s 7/BC-UBND ngàyiq tháng 10 nám 2021 cza UBND huyn Kim San) 

Don vi. Triêu dn 

STT NQI DUNG 
Drtoan 

nam 

Thirc hin 
9 

dau nam 

So sánh thirc hin 
vó'i (%) 

Dir toan 
• 
nam 

Càng k)' 
nàm 

trlrGc 
A B 1 2 3=2/1 4 
A TONG THU NSNN TREN IMA BÀN 556.195 105.259 18,9 26,6 
I Thu ni dja 556.195 105.259 18,9 26,6 
1 Thu t1r khu virc doanh nghip nhà ni.râc 356 

2 
Thu tir khu virc doanh nghip có vn du tu 
ntrâc ngoài 

3 Thutrkhuvrckinhtngoãiquedoath 37.000 31.141 84,2 138,8 
4 Thuthunhpcánhân 6.500 4.506 69,3 123,1 
5 Thud bão v môi tnrng - 
6 LphItri.rOcb 22.000 17.734 80,6 141,0 
7 Thuphi,1phI 1.500 1.510 100,6 150,7 
8 Các khoán thu v nhà, tht 474.295 33.602 7,1 9,7 
- Thuthdyngdá'tnongnghip - - 

- ThzJthdngda'tphinongnghip 200 191 95,7 135,0 

- Thu tinthdungdá't 473.095 32.043 6,8 9,2 

- Tinchothuêdát,thuêmãtnwác 1.000 1.368 136,8 

- Tin cho thuê và tien ban nhà a thu$c sà hiu 
nhà ntrác 

- 

9 Thu ttr hot dng x s6 kin thit 1.700 1.309 77,0 153,5 

10 Thukhácngansãch 7.000 8.264 118,1 160,6 

11 Thu ti qu5' dt Cong Ich, hoa lçii cong san khác 6.200 6.209 100,1 2 15,3 

12 
Lçii nhun sau thu cOn 1i sau khi trIch 'P  các 
quy 

- 628 6 17,4 

II Thu vin trç 

B 
THU NGAN SACH HUYN IMxç1c 
H1XNG THEO PHAN CAP 

4 67 
. . 

170 116 

1 Trcáckhoãnthuphânchia 43.050 52.582 122,1 232,1 

2 
Cãckhoán thu ngân sách huyn duqc hithng 

416.5 17 25.480 6,1 3,9 



UBND HUYN KIM SON Biéu s 95/CK-NSNN 

THIIC HIN CHI NGAN SACH HUYN 9 DAU NAM 2021 
(Kern theo báo cáo s. /BC-UBND ngayg tháng 10 nãm 2021 cza UBND huyn Kim San) 

Dan vi: Triêu dn 

ST 
T NQI DUNG Dir toán nàm 

. Thirc hiçn 9 
tháng du näm 

2021 

So sánh thtrc hin vol 
(%) 

Dir toan 
nàm 

Càng k' 

näm tru*c 

A B 1 2 3=2/1 4 
TONG CHI NGAN SACH HUYIN 1.225.228 904.119 73,8 85,3 

A 
CHI CAN DOI NGAN SACH 

1.105.540 697.826 63,1 81,4 

I Chi du tir phát trin 4 10.413 259.129 63,1 67,8 
1 Chidâutuchocácduán 308.806 247.027 80,0 99,1 

2 
Chi dâu ti.r M trçi v6n cho các DN cung 
cp san ph.m djch vii Cong Ich do nhà 
nuàc dt hang, cac t chirc 

3 Chidutupháttrinkhac 101.607 12.102 
II Chi thirèng xuyên 668.512 437.169 65,4 93,0 

Trong dó. 
1 Chi giáo dic - dào tao  và dy ngh 399.673 220.687 55,2 90,6 
2 Chi khoa hçc và cong ngh 
3 Chiytê,dâns6vagiadInh 6.660 8.152 122,4 133,4 
4 Chi van hóa thông tin 4.150 2.68 1 64,6 134,2 
5 Chi phátthanh, truyn hInh 2.156 1.598 74,1 118,3 
6 Chi th diic th thao 1.443 685 47,5 187,2 
7 Chi bão v môi trithng 11.729 6.387 54,5 134,4 
8 Chi hoat dng kinh t 36.695 26.384 71,9 100,6 

9 
Ch1hoatd9ngCuac4Yquanquafl1yhaflh 
chinh, dang, doan the 135.896 115.492 85,0 107,7 

10 Chibàodâmxâhôi 50.543 41.118 81,4 62,3 
11 Chikhácngãnsãch 3.938 360 9,1 11,8 
12 Chianninh-qucphong 15.629 13.625 87,2 146,5 
III Chi np ngân sách cp trên 1.046 
IV Chi chuong trinh mic tiêu 722 482 66,8 
V Dir phông ngân sách 24.501 - 
VI A .A Chi to nguon, dieu chinh tien hrong 1.392 - 

B 
CHI TNGUON BO SUNG CO 
MVC  TIEU TYJ NGAN SACH CAP 
TREN 

119.688 206.293 172,4 101,5 

- Cho các nhim vu, chInh sách kinh phi 
thithng xuyên, MTQG, XDNTM 130 413 206 239 158 1 101 5 
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