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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội 

về quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo số 
196/BC-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Nam Trà My về 
Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2021. Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo 
HĐND huyện một số nội dung như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 là 

63.656.833.424 đồng (Sáu mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm ba 
mươi ba ngàn, bốn trăm hai mươi bốn đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.048.437.523.655 đồng (Một ngàn, 
không trăm bốn mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi ba 
ngàn, sáu trăm năm mươi lăm đồng).

- Ngân sách cấp huyện : 904.859.077.616 đồng
- Ngân sách cấp xã       :  143.578.446.039 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương :  1.044.596.455.312 đồng (Một ngàn, 
không trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi 
lăm ngàn, ba trăm mười hai đồng).

- Ngân sách cấp huyện :    904.859.077.616 đồng
- Ngân sách cấp xã       :    139.737.377.696 đồng
4. Chi chuyển nguồn sang năm 2022:  289.243.458.405 đồng (Hai trăm 

tám mươi chín tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, bốn 
trăm lẻ năm đồng)

- Ngân sách cấp huyện :       262.784.107.405 đồng
- Ngân sách cấp xã       :     26.459.351.000 đồng

5. Thu kết dư ngân sách địa phương : 2.483.133.194 đồng ( Hai tỷ, bốn 
trăm tám mươi ba triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, một trăm chín mươi bốn 
đồng)

- Thu ngân sách huyện (kết dư)   :       28.155.265 đồng
- Thu ngân sách xã (kết dư)         :  2.454.977.929 đồng



6. Chênh lệnh thu chi ngân sách địa phương năm 2021: 3.841.068.343 
đồng ( Ba tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn, ba 
trăm bốn mươi ba đồng)

Nhìn chung, trong năm 2021 UBND huyện đã quản lý, điều hành ngân sách 
cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, chấp hành tốt các quy định của Luật ngân 
sách Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng – an ninh của huyện trong năm 2021. Nội dung báo cáo quyết 
toán ngân sách huyện năm 2021 được trình bày khá cụ thể và rõ ràng về số liệu 
quyết toán, đánh giá khá rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều 
hành ngân sách của UBND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với 
các nội dung đánh giá nêu trên. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Xã hội xin đề cập thêm 
một số vấn đề còn hạn chế cần được quan tâm, đó là: 

- Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2021 là 1.048.437.523.655 đồng 
tăng 75% so với dự toán được HĐND huyện thông qua đầu năm (so với năm 2020 
tăng 44%). Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021 sau khi loại trừ số 
thu chuyển giao giữa NS cấp huyện - NS cấp xã (107.711 triệu đồng) và số thu 
chuyển nguồn kinh phí năm trước (368.082 triệu đồng), thì số thực thu cân đối 
NSĐP năm 2021 đạt 142% so với dự toán đã điều chỉnh tại Kỳ họp lần thứ 2 
HĐND huyện. Ngoài các khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND huyện và cấp trên 
giao thì có một khoản thu chưa đạt dự toán HĐND huyện giao là khoản thu tiền 
sử dụng đất chỉ đạt 69 % so với dự toán. 

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021, là 1.044.596.455.312 đồng. 
Sau khi loại trừ số chi chuyển nguồn sang năm 2022 (289.243 triệu đồng), số nộp 
trả ngân sách cấp trên (55.385 triệu đồng) và số chi bổ sung cho ngân sách cấp xã 
(107.711 triệu đồng) thì tổng quyết toán chi cân đối ngân sách huyện năm 2021 
là 592.257 triệu đồng, chỉ đạt 92,39% so với kế hoạch dự toán đã điều chỉnh lại 
Kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện và bằng 90,54% so với năm trước. Trong đó, một 
số nhiệm vụ chi đạt tỷ lệ còn thấp so với dự toán được giao, một số dự án công 
tác chuẩn bị hồ sơ của chủ đầu tư chậm trễ dẫn đến số giải ngân tạm ứng không 
đủ điều kiện quyết toán trong năm 2021 phải chuyển nguồn sang năm 2022 vẫn 
còn rất lớn (trên 186 tỷ đồng, trong đó tạm ứng chưa có khối lượng thanh toán là 
trên 121 tỷ đồng, chiếm 65,27%).

Những vấn đề tồn tại nêu trên, nhất là số chi chuyển nguồn còn khá lớn, 
chiếm tỷ trọng còn cao. Đây là vấn đề cần được phân tích làm rõ nguyên nhân, 
đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan. Đề nghị UBND huyện cần tổ chức đánh 
giá rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành ngân sách để có những biện 
pháp hữu hiệu hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ngân sách năm 
2022 và những năm tiếp theo.

Về mặt số liệu quyết toán thu – chi ngân sách và xác định số kết dư ngân 
sách huyện năm 2021. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với 
số liệu báo cáo quyết toán ngân sách do UBND huyện trình tại kỳ họp. Kính đề 



nghị HĐND huyện thống nhất phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện 
năm 2021 theo đề nghị của UBND huyện.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về quyết toán thu – chi ngân 
sách nhà nước năm 2021. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.     

  
Nơi nhận:
-Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;

  - Các cơ quan, đơn vị;
  - TT HĐND các xã
  - Lưu VT.

 
TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN

                    #ChuKyLanhDao   
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