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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021

(Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khoá XXIV)

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 được thực hiện theo 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; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08/01/2021 về dự toán ngân 
sách và phân bổ ngân sách xã năm 2021. UBND ®· tæ chøc, triÓn khai thùc hiÖn, kÕt 
qu¶ ®¹t ®îc nh sau: ( ¦íc thùc hiÖn ®Õn 20/12/2021)

1. Thu ngân sách xã
Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 7.144.942.804 đồng Trong 

đó:
- Các khoản thu hưởng 100%: ước đạt 524.353.000 đồng đạt 647,3% so dự 

toán năm huyện giao và dự toán HĐND xã giao
- Các khoản thu theo tỷ lệ : Ước đạt 552.776.804 đồngđạt 431,9% so dự toán 

năm huyện giao, 5,5% dự toán HĐND xã giao
- Thu chuyển nguồn năm 2020: 149.046.000 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: ước đạt 5.918.767.000 đồng đạt 100% so 

dự toán năm huyện giao, và dự toán HĐND xã giao
(Chi tiết theo biểu đính kèm)

* Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu năm 2021
Đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại và 

diễn biến hết sức phức tạp, đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội, 
đồng thời việc thực hiện các chính sách thu nộp thuế và các khoản đóng góp của 
địa phương còn kém dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của thu ngân sách. 

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách có những thuận lợi nhất định, đó là sự quan 
tâm chỉ đạo thường xuyên, tích cực và quyết liệt của Đảng ủy, thường trực HĐND, 
lãnh đạo UBND, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt 
giữa các ngành, UBND xã đã 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, công 
tác kiểm tra, quyết toán 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 
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việc công khai, minh bạch các nguồn thu trên địa bàn và thực hiện nộp thuế vào 
ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những thuận lợi còn một số khó khăn, tồn tại đó là: 
- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 mới đạt 

116,6% so với dự toán huyện giao và đạt 44,3 % so với dự toán HĐND xã giao là 
do chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất ước đạt 0,264 tỷ đồng, đạt 2,6% so với dự toán 
HĐND xã giao. trong khi nhu cầu trả nợ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của 
các địa phương còn lớn. Do vậy, việc cân đối thu để đảm bảo nguồn vốn thanh 
toán cho các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách năm 2021 được giao, UBND xã triển khai 
thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức, cá 
nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực 
hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, không để nợ đọng tiền thuế, các hộ thầu 
khoán ao chuyển đổi, các hộ kinh doanh thuộc khu vực chợ Anh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế đến đối tượng nộp thuế; 
Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, các khoản thu từ 
quỹ đất công ích và hoa lợi công sản không để tồn đọng; tăng cường xử lý đất dôi 
dư, đất xen kẹp để tăng thu cho ngân sách địa phương, 

2. Chi ngân sách xã
Tổng chi ngân sách xã năm 2021 ước đạt: 6.921.760.900đồng ước đạt 

112,96% so với dự toán năm huyện giao, đạt 41,29% so với dự toán HĐND xã 
giao 

Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 264.200.000 đồng
- Chi thường xuyên: 6.311.560.900 đồng.
- Dự kiến chi chuyển nguồn: 346.000.000 đồng 
- Dự kiến chi tiếp : 223.181.904 đồng
* Đánh giá công tác quản lý chi ngân sách
- Công tác quản lý chi ngân sách xã chấp hành theo qui định của Luật ngân 

sách, thực hiện lập dự toán chi và chi theo dự toán; các xã thực hiện nghiêm túc 
chế độ quản lý chi qua Kho bạc nhà nước, ưu tiên chế độ chi cho con người gồm 
lương, phụ cấp cho cán bộ đương chức, các khoản lương hưu và trợ cấp cho cán bộ 
già yếu nghỉ việc, chi công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chi công tác bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh 
phí chi thường xuyên cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 
địa phương; 

Thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và 
ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của năm 2021 theo quy 
định; không để nợ xây dựng cơ bản quá lớn. 
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- Tổ chức quản lý có hiệu quả, đúng mục đích khoản thu tiền sử dụng đất để ưu 
tiên bố trí nguồn vốn thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã hoàn thành còn thiếu 
kế hoạch vốn, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông 
thôn, cơ sở vật chất văn hóa.

- Khắc phục triệt để sự chậm trễ, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu 
tư công. Đồng thời, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thực 
hiện Luật Đầu tư công;  theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn đầu tư 
công, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp 
chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB.

- Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 
70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ công khai 
tài chính, công khai mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu 
tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản 
đóng góp của nhân dân, góp phần thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; phát 
hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính ngân sách 
nhà nước. Thực hiện tốt Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 
Tài chính về hướng dẫn thực hiện qui chế công khai ngân sách nhà nước và Thông 
tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán đã 
được duyệt, quản lý chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành, đảm bảo các khoản 
chi từ ngân sách nhà nước có hiệu quả; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi 
thường xuyên, chi bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp 
công theo Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí và tiết kiệm triệt để dự toán chi 
thường xuyên theo quy định Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính 
phủ.

Bên cạnh kết quả nêu trên, công tác quản lý chi ngân sách xã còn một số tồn 
tại hạn chế đó là: Nợ xây dựng cơ bản chưa được khắc phục; công tác lập hồ sơ 
trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư rất chậm...

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021, Uỷ ban 
nhân dân xã trình kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân xã khoá XXIV nhiệm kỳ 
2021-2026./.

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND khoá XXIV;
- Các đại biểu dự Kỳ họp;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đoàn Duy Việt
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