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BÁO CÁO 
 

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

Ngân sách địa phương, 9 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Thực hiện Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Thực hiện Nghị quyết 70/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; 

Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 

2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách 

năm 2017; 

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu 

năm 2021, Sở Tài chính thực hiện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 như sau: 

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 9 tháng đầu 

năm 2021: 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn là 

3.328.203 triệu đồng, so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt 85,34% 

(3.328.203 triệu đồng/3.900.000 triệu đồng), trong đó: 

- Thu nội địa: 2.430.264 triệu đồng, đạt 90,01% dự toán Hội đồng nhân 

dân tỉnh giao (2.430.264 triệu đồng/2.700.000 triệu đồng). 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 897.939 triệu đồng, đạt 74,83% dự 

toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (897.939 triệu đồng/1.200.000 triệu đồng). 

2. Tình hình thực hiện chi ngân sách địa phương, 9 tháng đầu năm 2021: 



2 

 

Chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021: 4.056.001 triệu 

đồng, đạt 91,44% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (4.056.001 triệu 

đồng/4.331.326 triệu đồng), trong đó: chi đầu tư thực hiện 1.298.554 triệu đồng; 

chi thường xuyên thực hiện 2.725.740 triệu đồng;  

3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP: 1.070.393 triệu 

đồng đạt 83,97% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (1.070.393 triệu 

đồng/1.274.783 triệu đồng). 

(Chi tiết theo các biểu số 59, 60, 61/CK-NSNN đính kèm) 

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Trang thông tin điện tử Sở TC; 
        

- Lưu VT, NS, CNMT.  

 

 

 

 
Nguyễn Văn Nhựt 
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