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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-UBND      Bình Giang, ngày      tháng      năm 2022

BÁO CÁO
Công khai thuyết minh Quyết toán ngân sách năm 2021

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 nước;

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

Căn cứ Công văn số 1005/STC-KHNS ngày 09/05/2017 của Sở Tài chính 
về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho các huyện, thành phố;  

UBND huyện Bình Giang báo cáo công khai thuyết minh quyết toán ngân 
sách năm 2021 như sau:

A. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
I. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.
Năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương đã giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện Bình Giang là 242 tỷ 410 triệu đồng, kết quả thực hiện đạt 
997.100.807.213 đồng, đạt 411,3% kế hoạch tỉnh giao, bằng 182,3% kế hoạch 
huyện phấn đấu, bằng 188% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 

TT Nội dung Số tiền
(đồng)

 % KH tỉnh 
giao

% KH 
huyện 

phấn đấu
 Tổng cộng 997.100.807.213 411,3 182,3
1 Thu tiền sử dụng đất 843.831.676.674 562,6 187,5
2 Thuế ngoài quốc doanh 70.879.495.086 168,8 160,7
3 Thuế thu nhập cá nhân 18.129.257.550 196,0 184,9
4 Thuế sử dụng đất PNN 749.375.236 105,5 105,5
5 Thu tiền thuê đất 10.348.012.910 344,9 344,9
6 Lệ phí trước bạ 33.406.492.288 155,4 148,0
7 Thu phí lệ phí 2.516.089.032 125,8 125,8
8 Thu khác ngân sách 12.360.233.400 95,1 90,6
9 Thu quỹ công ích, HLCS 3.542.198.142 506,0 460,0
10 Thu từ doanh nghiệpNhà nước 358.883.395 143,6 143,6

11
Thu huy động, hỗ trợ từ tổ 
chức, cá nhân 979.093.500
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II. Thu - chi ngân sách huyện 
1. Thu ngân sách huyện
Tổng thu ngân sách huyện: 973.131.551.934 đồng; Trong đó: 

    - Thu điều tiết NS huyện được hưởng: 591.250.759.415 đồng,
    - Thu chuyển nguồn năm 2020 sang:
    - Thu kết dư năm trước:

51.099.255.296 đồng,
2.483.412.223 đồng,

    - Thu từ ngân sách cấp trên: 328.298.125.000 đồng,
      Trong đó: + Thu bổ sung để cân đối: 297.771.000.000 đồng;
                      + Thu bổ sung có mục tiêu: 30.527.125.000 đồng.

2. Chi ngân sách huyện
Tổng chi ngân sách: 969.354.827.977 đồng,Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB 70.920.665.900 đồng;
- Chi sự nghiệp kinh tế 6.885.671.000 đồng;
- Chi Giáo dục- Đào tạo và dạy nghề 209.499.086.660 đồng;
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 1.168.000.000 đồng;
- Chi sự nghiệp văn hóa -  thể thao 1.201.900.000 đồng;
- Chi đảm bảo xã hội 36.232.661.000 đồng;
- Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, các hội 39.442.271.000 đồng;
- Chi Quốc phòng 3.112.050.000 đồng;
- Chi An ninh 3.981.890.000 đồng;
- Chi khác ngân sách 5.587.949.000 đồng;
- Chi bổ sung cho ngân sách xã 449.816.313.420 đồng;
- Chi chuyển nguồn sang năm sau 129.562.654.657 đồng;
- Chi nộp ngân sách cấp trên 11.943.715.340 đồng.

3. Kết dư ngân sách huyện: 3.776.723.957 đồng.
B/ KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ
I. Thu ngân sách xã
Tổng thu ngân sách xã năm 2021 là 717.921.775.983 đồng. Trong đó: 

     1. Thu các khoản điều tiết 100%:        5.113.438.552 đồng, 
     2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ:    247.471.045.845 đồng, 
    3. Thu bổ sung từ NS cấp trên:    449.816.313.420 đồng, 
    4. Thu chuyển nguồn năm trước sang     13.265.306.883 đồng.
    5. Thu kết dư ngân sách 2.255.671.283 đồng.

II. Chi ngân sách xã
Tổng chi ngân sách xã năm 2021 là 714.597.280.122 đồng. Trong đó:

1. Chi đầu tư XDCB: 551.653.739.468 đồng,
2. Chi thường xuyên: 119.980.397.020 đồng,
3. Chi chuyển nguồn năm sau:     42.963.143.634 đồng.
III. Kết dư ngân sách xã: 3.324.495.861 đồng.
C- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
I. Thu ngân sách: 
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- Sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND 
huyện; sự chủ động của các cấp, các ngành; UBND các xã, thị trấn trong việc 
triển khai, thực hiện dự toán thu chi ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, 
chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính tích cực tự chịu trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách, các quy trình quản lý 
ngân sách đã ổn định và đi vào nề nếp, tạo điệu kiện thuận lợi cho các cơ quan, 
đơn vị thực hiện dự toán được giao. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt những kết quả khá tích cực đạt 
411,3% KH tỉnh giao, đạt 182,3% KH huyện phấn đấu. Thu thường xuyên ở cấp 
huyện và cấp xã đều tăng thu cao so với kế hoạch được giao. Một số chỉ tiêu 
tăng cao như: Thu tiền sử dụng đất đạt 562,6% KH tỉnh giao đảm bảo được 
nguồn chi đầu tư do tăng cường thực hiện đấu giá đất dân cư, đất dự án, đất đôi 
dư, xen kẹp để tạo nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển xã hội, xây dựng nông 
thôn mới nâng cao; Thu tiền thuê đất đạt 345% KH tỉnh giao; Thuế ngoài quốc 
doanh đạt 168,8%KH tỉnh giao; Thuế thu nhập cá nhân đạt 196% KH tỉnh giao 
do thị trường bất động sản sôi động trên địa bàn.

II. Chi ngân sách:
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm 

bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động chi tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần 
phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc 
sử dụng ngân sách, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật 
phòng chống tham nhũng và các văn bản của các cấp có thẩm quyền hướng dẫn 
thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định. 

Nhìn chung, công tác quản lý chi ngân sách cơ bản thực hiện theo dự toán 
được duyệt, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu chi theo dự toán. Tập trung bố 
trí ưu tiên chế độ chi cho con người gồm chi lương, phụ cấp và các khoản đóng 
góp; Chi đảm bảo xã hội, hỗ trợ cho các xã thanh toán đền bù GPMB, công trình 
hạ tầng để đấu giá đất; hỗ trợ cho các xã, các cơ quan đơn vị thực hiện công tác 
Phòng chống dịch bệnh Covid -19, chi thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP của Chính phủ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chi đảm bảo 
công tác vệ sinh môi trường; chi hỗ trợ các mô hình, đề án cấy máy, Chi theo 
NĐ 108 về tinh giản biên chế, Chi hỗ trợ cho các xã xây dựng nhà vệ sinh của 
các trường học và hỗ trợ xã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình 
XDCB, bổ sung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…
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III. Những tồn tại, hạn chế
1. Tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, một số nhiệm vụ chi tổ 

chức đại hội phải tạm dừng không tổ chức thực hiện, nhu cầu kinh phí phòng 
chống dịch lớn nên phải cắt giảm, giãn, hoãn, tiết kiệm chi một số nhiệm vụ chi 
dành kinh phí phục vụ công tác chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn;

2. Nhiều dự án theo kế hoạch đầu năm chậm triển khai nên không có khối  
giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp theo kế hoạch nguồn vốn đầu năm dẫn đến 
phải điều chỉnh, cắt giảm để bố trí cho các công trình khác; Nhu cầu vốn cho các 
dự án đầu tư XDCB ở các xã rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế dẫn đến thực 
trạng nợ đọng xây dựng chưa được khắc phục; thu tiền sử dụng đất không đồng 
đều ở các xã và còn một số xã nợ đọng XDCB lớn nhưng chưa tạo nguồn quy 
hoạch chuyển quyền sử dụng đất cho dân làm nhà ở để tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất khai thác nguồn thu tập trung trả nợ; một số đơn vị tư vấn giám sát, 
quản lý, thiết kế chưa làm hết trách nhiệm giúp chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ; 
Tiến độ làm thủ tục quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB của 
chủ đầu tư và đơn vị thi công ở một số công trình còn chậm so với thời gian quy 
định. Một số công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng chưa 
làm thủ tục phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

3. Một bộ phận người nộp thuế chưa thật sự tự giác kê khai nộp đủ số thuế 
theo thực tế kinh doanh của mình, còn tồn tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực XDCB chưa thực hiện viết hoá đơn, kê khai nộp thuế khi công trình xây 
dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Năm 2021, thu thường xuyên cấp xã, huyện đều tăng cao nhưng theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh về tiếp tục triệt để thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong 
chủ động nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh; Ngân sách các cấp chủ động 
sử dụng nguồn tăng thu thường xuyên năm 2021 nếu có (ngoài phần 70% bổ 
sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ) cho công tác 
phòng, chống dịch covid-19 và thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 
khác còn lại của năm 2021 và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thật sự cần 
thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách địa phương chi cho công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 nên nguồn tăng thu phải để lại chuyển nguồn sang 
năm sau để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2021 của 
UBND huyện Bình Giang.

Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Sở Tài chính tỉnh Hải Dương;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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