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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MƯỜNG LAY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 251/BC-UBND Mường Lay, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu  

dự toán thu, chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các 

cấp ngân sách;  

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 9 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2021; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa 

phương năm 2021; 

UBND thị xã báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện công khai số liệu 

dự toán thu, chi ngân sách huyện Quý I năm 2021, như sau: 

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách Quý I năm 2021 

Tổng thu ngân sách huyện tính đến ngày 31/3/2021: 53.484 triệu đồng, 

đạt 40,1 % so dự toán tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã giao, tăng 8,6% so 

với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (Biểu số 94/CK-NSNN) 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.402 triệu đồng, đạt 50,8% so 

dự toán tỉnh giao; tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2020 (Trong        ng n      

  y n  ư    ư ng  00      84         ng,     32   o         o n g ao,  ăng 

28,2%  o       ng    năm 2020 . 

Chi tiết thực hiện từng khoản thu như sau: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước gi  vai tr  chủ đạo: 2 triệu đồng  

- Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: Thực hiện 

345 triệu đồng đạt 10,1% dự toán giao; giảm 50,7% so với cùng kỳ năm 2020 

(t ong     T  ế GTGT 278         ng;    ế     n ập  oan  ng   p 51       

  ng; T  ế  à  ng yên  6         ng).  

- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 104 triệu đồng, đạt 20,8% so với dự 

toán giao, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Lệ phí trước bạ: Thực hiện 291 triệu đồng đạt 32,3% so với dự toán 

giao, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Thu phí và lệ phí các loại: Thực hiện 152 triệu đồng, đạt 38% so với 

dự toán giao, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2020. 
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- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 2.277 triệu đồng, đạt 227,7% so với 

dự toán giao, tăng 201,2% so với cùng kỳ năm 2020.  

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 231 triệu đồng, đạt 46,2 % so với dự 

toán giao; tăng 824 % so với cùng kỳ năm 2020.  

1.2. Thu bổ sung cân đối ngân sách: 35.000 triệu đồng  

1.3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang: 15.082  

triệu đồng   

2. Thực hiện chi ngân sách huyện Quý I năm 2021 (Biểu số 95/CK-NSNN) 

Tổng chi ngân sách huyện tính đến ngày 31/3/2021: 36 794 triệu đồng, đạt 

27,6% so với dự toán giao tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020  Trong đó: 

2.1. Chi thường xuyên: Thực hiện 33.397 triệu đồng, đạt 30,1% dự toán,  

tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:  

- Chi quốc phòng: Thực hiện 870 triệu đồng đạt 64,4% dự toán, tăng 

278,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi an ninh: Thực hiện 118 triệu đồng đạt 47,2% dự toán, tăng 41,7% so 

với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: Thực hiện 18.557 triệu 

đồng, đạt 35% dự toán, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp y tế: Thực hiện 113 triệu đồng, đạt 17,4 % so với dự toán, 

giảm 3,4 % so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: Thực hiện 750 triệu đồng, đạt 45,3% 

dự toán, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Thực hiện 225 triệu đồng đạt 

17,2% dự toán, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Thực hiện 20 triệu đồng, đạt 3,6% dự 

toán, giảm 52,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Thực hiện 3.275 triệu đồng, đạt 44,1% 

so với dự toán giao, tăng 198,8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 877 triệu đồng, đạt 11,1% dự toán, 

tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi quản lý hành chính: Thực hiện 7.315 triệu đồng, đạt 24,7% dự toán, 

tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi bảo đảm xã hội: Thực hiện 1.277 triệu đồng, đạt 46% dự toán, tăng 

3,7% so với cùng kỳ năm 2020. 

2.3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: Thực hiện 3.397 triệu đồng, đạt 25 

% dự toán giao, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

3. Cân đối ngân sách huyện (Biểu số 93/CK-NSNN): Đến hết 

31/3/2021, cân đối ngân sách huyện được đảm bảo. 
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4. Hình thức công khai (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 15 Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015) 

Đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Mường Lay  

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân 

sách huyện Quý I năm 2021 của UBND thị xã Mường Lay./. 
 

Nơi nhận: 
- TT  Thị ủy; 

- TT  HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, TCKH, CVKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Xuân Linh 
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