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BÁO CÁO  

Công khai thuyết minh tiǹh hiǹh thưc̣ hiêṇ Dự toán NSNN  

trên địa bàn phường quý I năm 2021 

  

Thưc̣ Quyết định số 9902/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2021và Quyết định số 

01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND phường Hoài Hảo về việc giao dự toán 

ngân sách phường Hoài Hảo năm 2021, UBND phường báo cáo công khai thuyết 

minh tình hình thưc̣ hiêṇ dư ̣toán NSNN trên địa bàn phường quý I năm 2021 theo 

chi tiết taị Phu ̣luc̣ 01, 02, 03 đính kèm. 

 I/ Về thu ngân sách nhà nước của phường 

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn thị xã  qúy I năm 2021 là  4.987 triêụ 

đồng, đaṭ 38,05% dư ̣toán phường giao và bằng  82,6% so với cùng kỳ năm trước.  

1.  Các chỉ tiêu thu đạt tiến độ so với dự toán thị xã và phường giao như:

 Thu khác : 596 triêu đồng, đạt 37%  dự toán và bằng 350,04% số thu cùng kỳ 

năm trước; Thu lệ phí môn bài: 91,3 triệu đồng, đạt 90% dự toán và bằng 93,9% số 

thu cùng kỳ năm trước; Thu lệ phí trước bạ: 50,215 triệu đồng, đạt 47% dự toán và 

bằng 77,3% số thu cùng kỳ năm trước;  

2. Các chỉ tiêu thu không đạt tiến độ so với dự toán giao như:  

Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 0 đồng; thu phí lệ phí khác 

tại phường 12,261 triệu đồng đạt 20% dự toán và bằng 78,6% so với cùng kỳ năm 

trước, thu thuế GTGT và TNDN: 119,269 triệu đồng, đạt 14% dự toán và bằng 

141,4% số thu cùng kỳ năm trước. 

*Nguyên nhân một số chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch: 

 - Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quý I năm 2021; đồng thời, 

sức mua sắm, tiêu dùng trong nhân dân giảm ở một số ngành, lĩnh vực.  

- Chưa chủ động khai thác các nguồn thu mới để bù đắp các khoản thu bị 

thiếu huṭ. 

- Trong quý I chưa triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chưa tổ 

chức đấu giá đất ở trên đại bàn phường. 

 - Công tác phối hơp̣ với các ngành đoàn thể, ban nhân dân các khu phố và  Đội 

thuế trên địa bàn phường trong nhiêṃ vu ̣thu ngân sách còn hạn chế, chưa thường 

xuyên liên tuc̣. 

 



 II/ Về chi ngân sách phường 

- Tổng chi ngân sách phường quý 1  năm 2021 là: 6.337,054 triệu đồng, đạt 

48% dự toán năm và bằng 176,3% so với số chi cùng kỳ năm trước . Trong đó:

 + Chi đầu tư phát triển :      5.346,300 triệu đồng, đạt 67%. 

 + Chi thường xuyên :    990,754triệu đồng, đạt 19%. 

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 48% so với dự toán giao là do có một số 

công trình đã bố trí kế hoạch năm 2020 nhưng chưa thanh toán và chuyển nguồn 

sang năm 2021 để thanh toán . 

- Mặc dù, kết quả thu, chi  ngân sách quý 1 năm 2021 chưa đảm bảo tiến độ; 

tuy nhiên, về cơ bản chi ngân sách quý 1 vẫn được điều hành hợp lý trong điều kiện 

chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bám sát dự toán đầu năm nhất là chi thường 

xuyên; giải quyết kịp thời kinh phí Chương trình mục tiêu, phòng chống dịch bệnh. 

Xử lý kịp thời những bức xúc về nhu cầu vốn đầu tư phục vụ công tác GPMB để triển 

khai xây dựng các dự án. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí, phát 

huy tính chủ động của các đơn vị dự toán trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, nâng 

cao ý thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Trên đây là thuyết minh công khai tình hình thưc̣ hiêṇ dư ̣toán ngân sách nhà 

nước trên điạ bàn phường trong quý I năm 2021, UBND phường Hoài Hảo báo cáo 

công khai theo quy điṇh./. 
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