
1

   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HUYỆN ĐẠI LỘC           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     #SoKyHieuVanBan                                       #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thuyết minh quyết toán thu chi ngân sách năm 2021

I. Tình hình chung:
Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND 

huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 14 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và 
phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định 
số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Qua 1 năm 
triển khai thực hiện, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, hạn hán, lũ lụt đã tác động 
rất lớn đến kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của 
Huyện ủy, giám sát Hội đồng nhân dân, công tác điều hành của Ủy ban nhân dân 
huyện và được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành 
của tỉnh nên kết quả thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo đạt và vượt theo kế 
hoạch đề ra. 

Căn cứ số liệu tổng hợp quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên 
địa bàn, UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả thu, chi ngân sách năm 2021 
như sau:

II. Kết quả thu chi ngân sách năm 2021:
 1. Thu ngân sách nhà nước:
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021: 1.607.744.018.310 

đồng, đạt 190% so dự toán tỉnh giao, 186% so dự toán huyện giao. 
Trong đó:
- Ngân sách trung ương:          21.917.345.145 đồng
- Ngân sách tỉnh:      88.392.034.062 đồng
- Ngân sách huyện:    1.082.520.284.150 đồng
- Ngân sách xã:      414.914.354.953 đồng

(Chi tiết này đã bao gồm chỉ tiêu tính trùng: 320.292.974.168 đồng)
   a. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 277.475.462.803 đồng, đạt 127% 

so dự toán tỉnh, 116% so dự toán huyện giao và tăng 27% so với cùng kỳ. (Nếu 
loại trừ tiền khai thác quỹ đất thì tăng 10% dự toán tỉnh và huyện giao).

Cụ thể một số khoản thu sau: 
- Đối với phần tỉnh quản lý thu: 
Có 06/09 khoản thu đạt và vượt dự toán giao, như:
+ Thu từ doanh nghiệp quốc doanh: 11.586.689.334 đồng. Chỉ tiêu này  

đạt 124% so với dự toán giao. 
+ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 9.859.216.200 đồng, 

đạt 563% so với dự toán giao. 
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+ Thu từ các khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 
71.757.404.105 đồng, đạt 142% dự toán giao. 

+ Thu khác: 496.604.998 đồng, đạt 248% dự toán giao.
+ Phí, lệ phí: 1.125.744.806 đồng, đạt 132% so với dự toán giao.
+ Thu tiền cho thuê đất: 1.895.547.548 đồng, đạt 190% dự toán giao.
Bên cạnh đó, có 03 khoản thu không đạt dự toán giao:

+ Thuế thu nhập cá nhân: 15.880.718.394 đồng, đạt 87% dự toán giao. 
+ Thuế bảo vệ môi trường: 2.229.367.240 đồng, đạt 48% dự toán giao.
+ Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.577.618.371 đồng, đạt 81% 

so với dự toán giao.
- Đối với phần huyện quản lý thu: 159.066.551.807 đồng, đạt 125% dự 

toán tỉnh và 108% dự toán huyện giao, cụ thể:
Các khoản thu đạt và vượt dự toán giao, như:
+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương: 308.900.772 đồng. Chỉ tiêu 

này dự toán không giao.
+ Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 549.088.851 đồng. Chỉ tiêu 

này dự toán không giao.
+ Thuế thu nhập cá nhân: 9.374.954.016 đồng, đạt 104% dự toán giao. Do 

tác động của đại dịch Covid-19 dẫn đến nguồn thu nhập của người lao động 
giảm mạnh, tuy nhiên, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ 
chức công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, 
đơn vị sử dụng lao động và người lao động chấp hành tốt việc kê khai và nộp 
thuế nên khoản thu này đạt và vượt dự toán giao.

+ Thu các khoản về đất: 60.982.301.138 đồng, đạt 277% dự toán tỉnh giao 
và 145% dự toán huyện giao, cụ thể:

* Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 79.104.000 đồng. 
* Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 703.720.152 đồng. 
* Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 2.002.564.301 đồng, đạt 182% dự 

toán giao. Khoản thu này đạt và vượt so dự toán giao là do thu nợ và thu bộ thuê 
đất phải nộp hàng năm, ngoài ra còn có ghi thu tiền thuê mặt đất hàng năm của 
Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp 27-7 Đại Lộc. 

* Thu cấp quyền sử dụng đất: 58.196.912.685 đồng đạt 291% dự toán 
tỉnh, 145% dự toán huyện giao. Nguồn thu này chủ yếu thu từ dự án khai thác 
quỹ đất khu Đô thị Nam (T13 GĐ 2) tại thị trấn Ái Nghĩa, các dự án nhỏ lẻ trên 
địa bàn các xã, thị trấn, ngoài ra còn thu từ đất chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Thu khác ngân sách: 11.778.362.526 đồng, đạt 131% dự toán giao. Kết 
quả thực hiện trong năm chủ yếu thu từ: thu tiền phạt: 4.295.032.026 đồng; thu 
tịch thu: 762.678.141 đồng; thu hồi các khoản chi năm trước: 3.698.835.212 
đồng, thu tiền cho thuê và bán tài sản: 2.577.948.970 đồng và một số khoản thu 
khác còn lại: 443.868.177 đồng.

+ Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích tại xã: 3.117.254.600 
đồng, đạt 145% dự toán giao. 
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 + Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.680.064.690 đồng, đạt 140% 
so với dự toán giao. Nguồn thu chủ yếu của các doanh nghiệp được UBND tỉnh 
cấp phép quyền khai thác khoáng sản (HTX 27/7, Công ty TNHH một thành 
viên Hùng Thắng, Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 và mỏ 
cát thôn Lâm Yên).

+ Thu huy động đóng góp: 3.382.451.300 đồng. Chỉ tiêu này không giao 
trong dự toán đầu năm, nguồn thu này phát sinh chủ yếu tại thị trấn Ái Nghĩa, 
Đại Hiệp, Đại Minh và nhỏ lẻ tại một số địa phương khác.

Bên cạnh đó, có 04 khoản thu không đạt dự toán giao:
+ Thu từ các khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 

45.171.816.587 đồng, đạt 87% so dự toán giao. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 
quan, ban ngành có liên quan quyết liệt đôn đốc thu nộp tiền thuế, tiền phạt và 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng; tăng cường công tác kiểm 
tra chống thất thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, vận tải tư nhân, khai thác 
nguồn thu từ hoạt động xây dựng vãng lai đã thu nộp NSNN từ hoạt động vãng 
lai, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nguồn thu này không đạt dự 
toán giao. 

+ Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện 17.798.490.597 đồng, đạt 66% dự toán 
giao. Khoản thu này không đạt dự toán chủ yếu do cuối năm 2021 thực hiện 
chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 
nước làm giảm số thu. Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm xe máy, xe ôtô của người 
dân và thị trường bất động sản chững lại nên thu lệ phí trước bạ sụt giảm đạt thấp 
so dự toán giao.

+ Phí, lệ phí: 4.922.866.730 đồng, đạt 98% so với dự toán giao tỉnh giao, 
và dự toán huyện giao. 

b.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.111.996.928.012 đồng, đạt 178% 
so dự toán giao. Trong đó, ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện: bổ sung 
cân đối thường xuyên: 372.833.000.000, bổ sung mục tiêu: 418.870.953.844 
đồng; ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã: bổ sung cân đối thường xuyên 
76.231.500.000, bổ sung mục tiêu 244.061.474.168 đồng.

c. Thu chuyển nguồn năm trước: 171.657.732.010 đồng. Trong đó: ngân 
sách huyện chuyển 132.162.643.672 đồng; ngân sách xã chuyển 39.495.088.338 
đồng.

d. Thu kết dư ngân sách: 24.483.937.188 đồng. Trong đó ngân sách 
huyện: 18.987.907.260 đồng; ngân sách xã:  5.496.029.928 đồng.

e Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 22.129.958.297 đồng. Trong đó 
ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh: 19.125.282.957 đồng; ngân sách xã  
nộp trả ngân sách huyện: 3.004.675.340 đồng.

2. Chi ngân sách địa phương: 
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021: 1.492.355.839.442 đồng, bằng 

196% dự toán tỉnh, 154% dự toán HĐND huyện. Trong đó ngân sách huyện: 
1.077.919.052.633 đồng; ngân sách xã: 414.436.786.809 đồng (chi tiết này đã 
bao gồm chỉ tiêu tính trùng). Bao gồm:
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 a. Chi đầu tư XDCB: Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2021: 226.869.955.913 đồng, bằng 358% dự toán tỉnh, bằng 272% dự toán 
huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện: 143.803.660.113 đồng; ngân sách xã: 
83.066.295.800 đồng. 

b. Chi thường xuyên: 
Tổng chi thường xuyên năm 2021 là: 785.568.966.415 đồng, bằng 114% 

dự toán tỉnh và dự toán huyện. Trong đó: Ngân sách huyện: 488.624.119.422 
đồng; ngân sách xã: 296.944.846.993 đồng. Cụ thể các khoản chi như sau:

- Chi quốc phòng: Thực hiện: 26.021.719.955 đồng bằng 374% dự toán 
tỉnh và 338% dự toán huyện giao. Ngân sách huyện: 18.868.704.960 đồng; ngân 
sách xã 7.153.014.995 đồng. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán là do phát 
sinh một số nhiệm vụ ngoài dự toán như: Hỗ trợ chế độ đặc thù cho người thực 
hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, tiền ăn, sinh hoạt phí cho công dân 
thực hiện biện pháp cách ly y tế; sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly trên địa bàn 
huyện; phục vụ công tác Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021; chi 
trợ cấp ngày công khi làm nhiệm vụ cho lực lượng dân quân tự vệ và một số 
nhiệm vụ khác ….

- Chi an ninh: Thực hiện 5.959.757.662 đồng bằng 217% dự toán tỉnh và 
dự toán huyện giao. Trong đó: Ngân sách huyện: 2.701.217.517 đồng; ngân sách 
xã: 3.258.540.145 đồng. Nguyên nhân tăng cao so với dự toán là do phát sinh 
một số nhiệm vụ ngoài dự toán như: Hỗ trợ chế độ đặc thù đối với người tham 
gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm chốt chặn do tỉnh, huyện thành lập 
trên địa bàn huyện; phục vụ công tác Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 
năm 2021; hỗ trợ thực hiện công tác cấp căn cước công dân và một số nhiệm vụ 
phát sinh khác….

- Chi sự nghiệp giáo dục: Thực hiện 294.683.039.755 đồng, bằng 96% 
dự toán tỉnh và 97% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện: 
247.596.679.522 đồng; ngân sách xã: 47.086.360.233 đồng. 

Nguyên nhân không đạt dự toán đề ra là do một phần kinh phí cấp đối ứng 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quyết toán bên chi đầu tư 
phát triển; chi trợ cấp viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-
CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ được quyết toán bên mục 
chi khác ngân sách; một số nguồn nộp hoàn trả ngân sách tỉnh do hết nhiệm vụ 
chi hoặc không đủ điều kiện để thực hiện chuyển nguồn sang năm sau; kinh phí 
thực hiện cắt giảm để bổ sung nguồn dự phòng phục vụ công tác phòng chống 
dịch Covid-19 và một số chế độ chính sách như: kinh phí thực hiện Nghị định 
76/2019/NĐ-CP, Nghị định 86/2015/NĐ-CP… được quyết toán nguồn đảm bảo 
xã hội và quản lý nhà nước.

Ngoài các khoản bổ sung lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các 
đơn vị trường học, còn chi cho các chế độ chính sách như: kinh phí thực hiện 
chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 
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theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ 
chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị 
định 81/2021/NĐ-CP; Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non 3, 4, 5 tuổi theo 
Nghị định 105/2020/NĐ-CP; Chính sách giáo dục cho người khuyết tật theo 
Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BTC; bổ sung chính sách thu hút 
cho các nhà giáo miền núi đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP 
và mua sắm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Ngoài ra, trong năm còn bổ sung 
để sửa chữa, nâng cấp trường học và một số nhiệm vụ khác… 

- Chi sự nghiệp y tế dân số và gia đình: Thực hiện: 14.721.666.190 
đồng, đạt 94% so dự toán giao tỉnh giao và 86% so với dự toán huyện giao. 
Trong đó: Ngân sách huyện: 12.936.361.400 đồng, ngân sách xã: 1.785.304.790 
đồng. Nguyên nhân giảm so với dự toán là do: Kinh phí mua BHYT cho đối 
tượng thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam ngân sách tỉnh phân bổ thừa so với 
nhu cầu thực tế.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Thực hiện 90.674.000 đồng đạt 
23% so dự toán giao. Do thời gian thực hiện các đề tài khoa học công nghệ kéo 
dài trong 2 năm, các đề tài chưa hoàn thiện nghiệm thu nên chưa thực hiện giải 
ngân kinh phí.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: thực hiện 10.059.125.591 đồng, bằng 
251% dự toán tỉnh và 114% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện: 
2.861.657.853 đồng, ngân sách xã: 7.197.467.738 đồng. Nguyên nhân tăng cao 
là do ngoài các hoạt động chi theo định mức còn phát sinh các nhiệm vụ sau: 
nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 
thanh - Truyền hình huyện; Xây mới nhà văn hóa các thôn, Trung tâm văn hóa, 
nhà văn hóa các xã, thị trấn và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 4.455.896.670 
đồng, bằng 223% dự toán tỉnh và 209% dự toán huyện giao. Ngân sách huyện: 
4.044.373.000 đồng; ngân sách xã: 411.523.670 đồng. Nguyên nhân tăng so dự 
toán là do trong năm thực hiện đầu tư đài truyền thanh ứng dụng công nghệ 
thông tin viễn thông và một số nhiệm vụ khác.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: thực hiện 2.368.787.987 đồng, bằng 
75% dự toán tỉnh giao và 82% dự toán huyện giao. Trong đó, ngân sách huyện: 
1.454.309.993 đồng, ngân sách xã: 914.477.994 đồng. Nguyên nhân không đạt 
dự toán là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số hoạt động, sự kiện 
không tổ chức được; kinh phí cắt giảm để bổ sung nguồn dự phòng để thực hiện 
công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, kinh phí sắm trang thiết bị phục vụ công 
tác chuyên môn và một số nhiệm vụ khác được quyết toán trong sự nghiệp văn 
hóa thông tin và quản lý nhà nước.

 - Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện: 136.763.558.616 đồng, bằng 146% dự 
toán tỉnh giao và 145% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện: 
97.480.303.186 đồng, ngân sách xã: 39.283.255.430 đồng. Ngoài các nhiệm vụ 
đã phân bổ dự toán đầu năm, trong năm bổ sung một số nhiệm vụ như: Chi trả 
mai táng phí cho các đối tượng chính sách; phí dịch vụ chi trả chính sách trợ 
giúp xã hội qua hệ thông Bưu điện; cấp bù học phí, chi phí học tập cho học sinh 
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theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 (nguồn SNGD); Đào tạo nghề 
lao động nông thôn năm 2021; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ; Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; thực hiện 
chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 
11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam và một số 
nhiệm vụ khác.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 111.965.131.251 đồng, bằng 103% dự toán tỉnh 
và 101% dự toán huyện giao. Trong đó: ngân sách huyện: 30.221.077.337 đồng; 
ngân sách xã: 81.744.053.914 đồng. Thực hiện đầu tư xây dựng các cơ sở hạ 
tầng trên địa bàn huyện; thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp 
bền vững; thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 
46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; thực hiện các dự án 
phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ sản lúa giống trên địa bàn huyện; kinh phí 
miễn, hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 và một số nhiệm 
vụ khác... 

- Chi sự nghiệp môi trường: Thực hiện 5.334.274.000 đồng. Trong đó: 
ngân sách huyện: 3.577.977.000 đồng; ngân sách xã: 1.756.297.400 đồng. Chủ 
yếu thực hiện các nhiệm vụ về xử lý, vận chuyển rác thải công cộng, dịch vụ tua 
quét rác; quản lý và vận hành trạm xử lý rác thải; đánh giá hiện trạng môi 
trường; các hoạt động kiểm tra, quan trắc môi trường. 

 - Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: Thực hiện 145.417.640.761 
đồng bằng 108% dự toán giao tỉnh giao, 113% dự toán huyện giao. Ngân sách 
huyện: 48.858.087.054 đồng; ngân sách xã: 96.559.553.707 đồng. Nguyên nhân 
tăng so với dự toán: Kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh phí tổ 
chức Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026; kinh phí thực hiện 
Nghị quyết số 29/2021/HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam; 
kinh phí đầu tư hệ thống trực tuyến hội nghị từ huyện đến các xã, thị trấn; kinh 
phí thực hiện chi thưởng, quà kèm theo danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ 
VNAH, Chi thưởng cho gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của tổ 
quốc được tặng thưởng Huân chương Độc lập; mua sắm phần mềm Quản lý 
ngân sách và gia hạn, cập nhật phần mềm kế toán; chi các hoạt động phòng, 
chống dịch Covid-19. Ngoài ra còn đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc 
các đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

- Chi khác ngân sách: Thực hiện 27.727.693.577 đồng. Trong đó: Huyện  
chi: 17.932.696.600 đồng; xã chi: 9.794.996.977 đồng. 

+ Đối với nguồn ngân sách huyện dự toán giao chi khác đầu năm 2021: 
1.699.000.000 đồng; trừ tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định 170.000.000 
đồng; nguồn kinh phí còn lại sau khi trừ tiết kiệm cùng với các nguồn sự nghiệp 
khác để thực hiện một số nhiệm vụ như: chi hỗ trợ khác cho các đơn vị Trung 
ương, tỉnh đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương: 
8.191.181.900 đồng (trong đó cấp cho Trung tâm Y tế huyện mua sắm trang 
thiết bị, vật tư y tế, thu gom và xử lý rác thải, thuê xe… phục vụ công tác phòng 
chống dịch Covid-19: 7.265.781.900 đồng); chi trả trợ cấp thôi việc cho lao 
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động hợp đồng: 78.346.700 đồng; hỗ trợ cá nhân: 18.000.000 đồng; chi trợ cấp 
viên chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 
ngày 20/11/2014 của Chính phủ: 703.872.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh bổ sung trong năm gồm: chi trợ cấp công chức, viên 
chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 
của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ: 8.208.362.000 đồng, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 
ngày 09/3/2015 của Chính phủ: 461.637.000 đồng; hỗ trợ thôi việc người hoạt 
động KCT cấp xã theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 
HĐND tỉnh: 56.769.000 đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển hợp tác xã: 214.528.000 đồng. 

+ Đối với ngân sách xã: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 
môn và các công trình cơ sở hạ tầng: 958.978.000 đồng; mua sắm tài sản phục 
vụ công tác chuyên môn: 45.000.000 đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở 
người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 
03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam: 150.000.000 đồng; Chi trợ giúp đột 
xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác: 192.695.000 triệu 
đồng; hỗ trợ cho cá nhân, hộ gia đình khôi phục sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ 
các hộ dân khắc phục về nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 
2020: 4.020.800.357 đồng; chi hỗ một số hoạt động thôn, công tác phòng chống 
dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ khác: 4.427.523.620 đồng.

c. Chi bổ sung cho cấp dưới: 320.292.974.168 đồng. Trong đó, bổ sung cân 
đối: 76.231.500 000 đồng, bổ sung có mục tiêu: 244.061.474.168 đồng.

d. Chi hoàn trả ngân sách cấp trên: 22.129.958.297 đồng. Trong đó, cấp 
huyện hoàn trả tỉnh: 19.125.282.957 đồng; cấp xã hoàn trả huyện: 3.004.675.340 
đồng.

Nguồn kinh phí hoàn trả là ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 
trở về trước, hoàn trả theo quy định, hết thời hạn giải ngân trong năm 2021 hoặc 
hết nhiệm vụ chi. 

e. Chi chuyển nguồn sang năm sau: thực hiện chuyển nguồn 
137.493.984.649 đồng. Trong đó, ngân sách huyện chuyển: 106.073.015.973 
đồng; Ngân sách xã chuyển: 31.420.968.676 đồng. 

Ngân sách huyện chi chuyển nguồn bao gồm: Một số công trình đầu tư 
XDCB chưa đủ điều kiện thanh toán tạm ứng kho bạc với số tiền: 
27.767.296.083 đồng; vốn đầu tư xây dựng với số tiền: 13.771.466.669 đồng 
(một số công trình ngân sách tỉnh phân bổ về cuối năm chuyển sang năm 2021 
tiếp tục thực hiện: Cầu Khe Gai, Cầu Hội Khách – Tân Đợi; Đường tránh phía 
Tây Ái Nghĩa…) và một số nhiệm vụ chi thường xuyên: 64.534.253.221 đồng.

Ngân sách xã chi chuyển nguồn bao gồm: Một số công trình đầu tư XDCB 
chưa đủ điều kiện thanh toán tạm ứng kho bạc với số tiền: 2.413.400.600 đồng; 
vốn đầu tư xây dựng với số tiền: 22.183.719.599 đồng (chủ yếu nguồn khai thác 
quỹ đất của xã) và một số nhiệm vụ chi thường xuyên: 6.823.848.477 đồng.
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III. Đánh giá công tác quản lý, điều hành thu, chi NSNN năm 2021:
1. Về thu ngân sách nhà nước: 

Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao, Nghị 
quyết HĐND huyện giao. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo 
các ban, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc tinh 
thần chỉ đạo của tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành thực hiện kế hoạch năm 2021. Trong đó, có các giải pháp cụ thể 
phấn đấu tăng thu NSNN; tăng cường chỉ đạo chống thất thu ngân sách; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung xử lý quyết liệt tình trạng 
nợ đọng thuế. Mặc dầu, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế 
tại địa phương, tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên 
địa bàn huyện nên kết quả thu ngân sách nhà nước đảm bảo đạt và vượt kế 
hoạch đề ra. 

2. Về chi ngân sách huyện-xã: 
Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương đảm bảo đúng luật, 

bám sát dự toán giao, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo 
lương, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh.

Triển khai việc thực hiện cơ chế giao khoán kinh phí ngân sách cho các 
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện và 
UBND xã, thị trấn thực hiện quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả các nội 
dung chi thường xuyên như: hội nghị, hội thảo, sử dụng điện, nước,…, góp phần 
tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho cán bộ công 
chức, viên chức và người lao động. 

Trong quản lý tài chính đầu tư, xây dựng cơ bản, UBND huyện đã chỉ đạo 
các địa phương và chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm các quy định về quản 
lý chi đầu tư xây dựng cơ bản theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 
09/12/2020 của UBND tỉnh ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều 
hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư vốn 
NSNN năm 2021; Quyết định 1457/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND 
huyện về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2021 trên địa bàn huyện Đại Lộc; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 
22/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý 
đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái 
phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách, UBND 
huyện đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu thu 
đạt và vượt dự toán đề ra. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sát bám sát dự 
toán, tiến độ thu, đảm bảo được nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường góp phần sử dụng vốn ngân 
sách hiệu quả hơn.
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IV. Cân đối ngân sách địa phương năm 2021:
Tổng thu ngân sách: 1.497.434.639.103 đồng
Tổng chi ngân sách: 1.492.355.839.442 đồng
Kết dư ngân sách: 5.078.799.661 đồng
Trong đó:

a, Ngân sách huyện:
-  Tổng thu ngân sách huyện: 1.082.520.284.150 đồng
-  Tổng chi ngân sách huyện:  1.077.919.052.633 đồng
-  Kết dư  ngân sách huyện: 4.601.231.517 đồng
b, Ngân sách xã:
- Tổng thu ngân sách xã: 414.914.354.953 đồng
- Tổng chi ngân sách xã: 414.436.786.809 đồng
- Kết dư ngân sách: 477.568.144 đồng
Trên đ ây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, 

UBND huyện kính trình HĐND huyện./.
Nơi nhận:
- TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban, ngành, đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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