
ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ LÊ LỢI

Số:    /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Lê Lợi, ngày  30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Công khai quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021

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

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

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 
UBND Huyện Gia Lộc về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho 
UBND xã Lê Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/01/2021 của HĐND xã kỳ 
họp thứ mười ba khóa XXIII về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 
2021, 

Căn cứ Công văn số 1005/STC-KHNS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính 
về hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số  01 /NQ-HĐND ngày  28/7/2022 của HĐND xã Lê 
Lợi về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Lê Lợi năm 2021;

Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi báo cáo công khai quyết toán ngân sách xã 
năm 2021 trên địa bàn như sau: 

1. Thu ngân sách:

Quyết toán thu ngân sách xã năm 2021: 7.757.890.767 đồng 

Trong đó:

- Các khoản thu hưởng 100%: 774.244.900 đồng đạt 955,9% so dự toán 
năm huyện giao và dự toán HĐND xã giao

- Các khoản thu theo tỷ lệ % : 556.211.867 đồng đạt 434,5% so dự toán 
năm huyện giao, 5,5% dự toán HĐND xã giao

- Thu chuyển nguồn năm 2020: 149.046.000 đồng
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- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 5.205.400.000 đồng đạt 100% so dự 
toán năm huyện giao, và dự toán HĐND xã giao

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.072.988.000 đồng

(Chi tiết biểu số 117/CKTC-NSNN kèm theo)

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2021

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và biện 
pháp trong quản lý, khai thác nguồn thu; đẩy mạnh công tác chống thất thu, xử lý 
nợ đọng thuế, tăng cường các hoạt động giám sát và cải cách thủ tục hành chính về 
thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế trong việc công khai, 
minh bạch các nguồn thu trên địa bàn và thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà 
nước.

Cấp uỷ, chính quyền từ xã thôn tích cực, quan tâm chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ thu ngân sách; các ngành thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công 
tác quản lý thu; các cơ quan trong hệ thống tài chính kịp thời tham mưu trong 
việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm tạo sự chủ động 
cho các ngành, UBND xã. 

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn, tồn tại đó là: 

- Thu tiền sử dụng chưa thực hiện nên ảnh hưởng đến xây dựng các công 
trình và trả nợ XDCB.

- Một số sắc thuế thu chưa đạt. Nguyên nhân là do ảnh hưởng đại dịch 
Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều hộ còn gặp khó khăn, 
hiệu quả không cao, có nhiều hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động.

2. Chi ngân sách:

Quyết toán chi ngân sách xã năm 2021: 7.757.890.767  đồng đạt 143,3% 
so với dự toán huyện giao và đạt 50,3 % so với dự toán HĐND xã giao. 

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:    613.821.000 đồng.

- Chi thường xuyên:      6.786.069.467 đồng.

- Chi chuyển nguồn:         358.000.300 đồng.

(Chi tiết biểu số 118/CKTC-NSNN kèm theo)

Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách:

Công tác quản lý chi ngân sách năm 2021 đã đảm bảo kinh phí hoạt động 
của các ngành, góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương, 
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Hầu hết các ngành đã nhận thức đầy đủ về các chính sách trong quản lý 
tài chính, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên rà soát, quản lý 
chặt chẽ các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán 
được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống 
thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi 
thường xuyên, chi hoạt động của cơ quan, nhất là các khoản chi như: Văn phòng 
phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, công tác phí, vv. Nguồn vốn đầu tư XDCB đã 
được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 
và Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung thanh toán trả nợ các công trình XDCB 
đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thanh toán khối lượng XDCB hoàn 
thành 31/12/2021.

3.Cân đối ngân sách xã

- Tổng thu ngân sách xã: 7.757.890.767 đồng.

- Tổng chi ngân sách xã:  7.757.890.767 đồng.

(Chi tiết biểu số 116/CKTC-NSNN kèm theo)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2021 được kỳ họp thứ tư hội đồng nhân dân xã khóa XXIV nhiệm kỳ 
2021-2026 phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính;
- Ban TV Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ ,công chức có liên quan;
- Đài truyền thanh; Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP, TCKT.

CHỦ TỊCH

  Đoàn Duy Việt 
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