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BÁO CÁO
Thực hiện công khai ngân sách nhà nước quý I năm 2021
của tỉnh Ninh Bình
Kính gửi: Bộ Tài chính
Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài
chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các
cấp ngân sách, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo thực hiện công khai ngân sách
nhà nước quý I năm 2021 của tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Thu ngân sách nhà nước
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 5.797.714 triệu
đồng, đạt 31,1% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt tiến độ dự toán (tiến độ dự toán là
25%), bằng 104,1% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:
- Thu nội địa là 4.028.254 triệu đồng, đạt 33,6% dự toán HĐND tỉnh giao,
bằng 109,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu tiền sử dụng đất là 137.536
triệu đồng, bằng 13,8% dự toán, bằng 12,7% so với cùng kỳ.
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 1.769.160 triệu đồng, đạt 26,6% dự
toán, bằng 93,1% so với cùng kỳ.
- Thu từ các khoản huy động, đóng góp là 300 triệu đồng (Khoản thu này
HĐND tỉnh không giao dự toán).
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 5.007.183 triệu đồng, đạt
32,8% dự toán, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm:
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 3.943.450 triệu
đồng, đạt 33,8% dự toán, bằng 109,5% so với cùng kỳ.
- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương là 1.063.733 triệu đồng, đạt 29,4% dự
toán, bằng 88,8% so với cùng kỳ.
2. Chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 2.760.925 triệu đồng, bằng
18,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện là 2.697.125 triệu đồng, bằng
19,0% dự toán, bằng 91,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
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+ Chi đầu tư phát triển thực hiện 1.237.003 triệu đồng đạt 47,0% dự toán,
bằng 86,1% so cùng kỳ năm trước.
+ Chi thường xuyên thực hiện 1.460.122 triệu đồng, bằng 18,9% dự toán,
bằng 97,0% so với cùng kỳ. Trong đó các khoản chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y
tế, khoa học công nghệ, đảm bảo xã hội… đều đạt tiến độ và tăng so cùng kỳ năm
trước.
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách
địa phương thực hiện 63.800 triệu đồng, bằng 5,3% so với dự toán, bằng 27,1% so
với cùng kỳ năm trước.
(Có các Biểu chi tiết kèm theo).
Trên đây là Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước quý I năm
2021, UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.
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