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BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021 ______________ 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Sơn La. 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ -CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;  

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện về 

phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách 
cho các xã, thị trấn năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/12/2020 của UBND huyện 
Bắc Yên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; 

UBND huyện Bắc Yên báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách quý I năm 2021 với nội dung như sau: 

1. Thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách quý I đạt 165.717,1 triệu đồng bằng 35,3% so với dự 

toán HĐND huyện giao; bằng 127% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

1.1. Thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh 

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh quý I  đạt 144.717,3 triệu đồng bằng 29,4%  

so với dự toán HĐND huyện; bằng 174,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

+ Bổ sung cân đối: 109 triệu đồng. 

+ Bổ sung có mục tiêu: 192 triệu đồng.  

1.2. Thu trên địa bàn: 

Thu trên địa bàn quý I đạt 21.215 triệu đồng bằng 20,7% so với dự toán 
HĐND huyện giao; bằng 89,6% so với cùng kỳ năm trước. 

1.3. Đánh giá kết quả thu NSNN quý I năm 2021: 

Nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn quý I năm 2021 chưa đảm bảo tỷ lệ so 

với dự toán HĐND huyện giao. Tỷ lệ còn thấp ở một số sắc thuế chủ yếu như: Thu 
ngoài quốc doanh 16,4%, Thu khác ngân sách 12,6%, thu các khoản thu về nhà đất 
6,8%,... Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách đạt tỷ lệ so với dự toán HĐND huyện 
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giao, các ngành, UBND các xã, thị trấn phải phối hợp tăng cường các biện phá p thu 

nợ và xử lý nợ đọng thuế, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách, chủ động đề xuất 
triển khai tích cực các biện pháp quản lý thu chặt chẽ, chống thất thu ngân sách trên 
địa bàn huyện. 

2. Chi ngân sách:  

Tổng chi ngân sách quý I đạt 86.640,3 triệu đồng bằng 18,2% so với dự toán 

HĐND huyện giao; bằng 81,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:  

2.1. Chi ngân sách huyện: 

Chi ngân sách cấp huyện quý I đạt 72.313,8 triệu đồng bằng 17,9% so với dự 

toán HĐND huyện giao; bằng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển đạt 2.765,1 triệu đồng, bằng 8,5% so với dự toán; 

bằng 4,9% so với cùng kỳ năm trước;  

- Chi thường xuyên đạt 69.548,7 triệu đồng, bằng 19,3% so với dự toán; 

bằng 104,7% so với cùng kỳ năm trước. 

2.2. Chi ngân sách xã: 

Chi ngân sách xã quý I đạt 14.326,5 triệu đồng bằng 20,5% so với dự toán 

HĐND huyện giao; bằng 77,6% so với cùng kỳ năm trước. 

2.3. Đánh giá kết quả chi NSNN quý I năm 2021: 

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách quý I năm 20 21 của các đơn vị, 

các xã, thị trấn đã bám sát dự toán được giao, đáp ứng được các nhiệm vụ và kế 

hoạch đề ra; kịp thời phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho 06 dự án chuyển tiếp. 

Ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên, huyện đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất phát sinh như: Chi đảm bảo an sinh - xã hội; Chi cho công tác 

phòng, chống dịch COVID - 19 và những nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương. 

Thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, 

kiểm soát chi trong quá trình chấp hành ngân  sách, phát hiện và uốn nắn kịp thời, xử 

lý nghiêm những trường hợp chi sai, vượt chế độ và định mức quy định hiện hành.  

 (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

3.1. Tồn tại, hạn chế: 

Thu ngân sách trên địa bàn quý I chưa đạt so với kế hoạch đề ra bằng 20,7% 

so với dự toán HĐND huyện giao; bằng 22,3% so với dự toán UBND tỉnh giao, 

chất lượng thu ngân sách còn hạn chế ở một số khoản thu sắc thuế. 

Tình trạng nợ thuế lớn, kéo dài chưa xử lý giải quyết triệt để, tổng nợ thuế 

của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn  đến 23/3/2021 trên 16  tỷ đồng, chủ yếu 

nợ thuế Công ty thủy điện thuộc tập đoàn An Việt: 9.292 triệu đồng; Công ty 

TNHH mỏ Niken bản Phúc 4.970 triệu đồng chiếm tỷ trọng lớn trong thu nợ thuế . 
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3.2. Nguyên nhân: 

Công tác đôn đốc truy thu các khoản nợ đọng thuế và các khoản giãn thời 

gian nộp thuế của Cơ quan thuế chưa cương quyết, chưa kịp thời; Ý thức chấp hành 

nộp thuế của một số tổ chức và cá nhân chưa tốt, còn chây ỳ nộp thuế.  

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I 
năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên. 

 

  Nơi nhận:     
- Sở Tài chính tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);                                                    
- Cổng TTĐT huyện Bắc yên; 
 - Lưu VT, (TCKH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Lê Văn Kỳ 
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