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BÁO CÁO
Công khai thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2021
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
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 hướng dẫn thực
hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi NSNN quý III năm 2021, Ủy ban
nhân dân huyện Nông Sơn báo cáo công khai, cụ thể như sau:
1. Thu ngân sách nhà nước
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 56.649 triệu đồng, đạt 81,09% so với kế
hoạch huyện giao.
- Tổng thu ngân sách địa phương 393.303 triệu đồng, đạt 146,87% kế hoạch
huyện giao.
2. Chi ngân sách nhà nước
Tổng chi ngân sách nước địa phương: 324.583 triệu đồng, đạt 121,21% kế
hoạch, bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển: 93.274 triệu đồng, đạt 208,78% kế hoạch. (Do số
thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 so với dự toán giao đầu năm không bao gồm
kinh phí chuyển nguồn năm 2020 sang và kinh phí bổ sung mục tiêu trong năm
2021 nên tỷ lệ giải ngân XDCB đạt 208,78%, nếu cộng chuyển nguồn và bổ
sung trong năm thì tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 60,48%).
- Chi thường xuyên: 155.452 triệu đồng.
- Chi dự phòng: 2.456 triệu đồng.
- Chi tạm ứng ngân sách: 267 triệu đồng.
- Chi chuyển giao ngân sách xã: 70.321 triệu đồng.
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.813 triệu đồng.
(Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN, biểu 94/CK-NSNN, biểu 95/CK-NSNN)

Uỷ ban nhân dân huyện công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi và
thực hiện./.
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