
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA LƯƠNG

Số:       /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

           Gia Lương, ngày 22 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách xã năm 2021

(Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XXIV)

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ quyết định giao dự toán số 4168 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021 cho 
UBND xã Gia Lương;

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND xã khóa XXIII kỳ họp 
thứ 14, ngày 08 tháng 01 năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 
ngân sách xã năm 2020, dự toán thu chi và phân bổ ngân sách xã năm 2021;

Căn kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2021, UBND xã 
lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã Gia Lương năm 2021 cụ thể như sau: 

A. Quyết  toán thu ngân sách xã năm 2021

NỘI DUNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN Tỷ lệ %

Tổng số thu  
12.052.130.935     12.181.119.366    101,07   

I. Các khoản thu 100%       
282.102.160          284.810.000    100,96   

1. Phí, lệ phí 12.000.000          13.026.000     108,55   

2. Thu hoa lợi công sản khác      120.932.160          122.614.000     101,39   

 3. Thu phạt, tịch thu khác theo 
quy định        30.058.000            30.058.000     100,00   

4. Thu đóng góp tự nguyện của 
nhân dân      119.112.000          119.112.000     100,00   

II. Các khoản thu xã hưởng tỷ 
lệ (%)      385.057.975          402.729.853    104,59   

1. Các khoản thu phân chia        92.000.000            75.021.681       81,55   
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp 8.000.000            9.174.322     114,68   

1.2. Lệ phí môn bài 4.000.000  6.100.000    152,50   
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1.3. Lệ phí trước bạ nhà, đất 80.000.000          59.747.359       74,68   
2. Các khoản thu phân chia 
khác do cấp tỉnh quy định      293.057.975         327.708.172   104.59

2.1. Thu tiền sử dụng đất 270.657.975,00          301.648.135    111,45   

2.2. Thuế giá trị gia tăng 16.000.000          17.419.069     108,87   

2.3. Thuế thu nhập cá nhân 6.400.000            8.640.968     135,02   

IV. Thu chuyển nguồn      966.002.800   1.074.611.513   111,24   
V. Thu bổ sung từ NS cấp 
trên 10.418.968.000     10.418.968.000     100,00   

1. Bổ sung cân đối ngân sách   4.376.900.000       4.376.900.000     100,00   

2. Bổ sung có mục tiêu   6.042.068.000       6.042.068.000     100,00   

B. Quyết  toán chi ngân sách năm 2021
NỘI DUNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN TỶ LỆ %

 
Tổng chi   12.052.130.935      12.181.119.366      101,07   

 
I. Chi đầu tư XDCB     6.665.359.935       6.363.711.800        95,47   

II. Chi Thường xuyên     5.386.771.000       5.366.770.044   99,63
1. Chi công tác dân quân tự vệ, 
trật tự an toàn xã hội  516.520.000       516.520.000   100,00

1.1. Chi dân quân tự vệ      361.520.000        361.520.000   100,00
   - Chi hoạt động      156.520.000        156.520.000   100,00
   - Chi Lương, phụ cấp, BH....  205.000.000   205.000.000  100,00
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội      155.000.000        155.000.000   100,00
   - Chi hoạt động        60.000.000          60.000.000   100,00
   - Chi Lương, PC, BH....  95.000.000   95.000.000  100,00
2. Văn hóa TT-Truyền Thanh  75.200.000         75.200.000   100,00
    - Chi hoạt động  35.200.000   35.200.000  100,00
   - Lương, PC, BHXH.....  40.000.000   40.000.000  100,00
3. Chi thể dục, thể thao  32.750.000         12.750.000   38,93
4. Chi các hoạt động kinh tế        60.120.000          60.120.000   100,00
4.1. Giao thông  16.400.000   16.400.000  100,00
4.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản  15.720.000   15.720.000  100,00
4.3. Các hoạt động kinh tế khác        28.000.000          28.000.000   100,00
5. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, 
đoàn thể   4.352.431.000      4.352.430.044   100,00
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5.1. Quản lý Nhà nước   2.787.789.000      2.791.725.794   100,14
      1- Hội đồng nhân dân      538.449.000        538.449.000   100,00
       - Chi hoạt động      261.449.000        261.449.000   100,00
       - Chi Lương, PC, BH...      277.000.000        277.000.000   100,00
     2-  Ủy ban nhân dân xã   2.249.340.000      2.253.276.794   100,18
       - Chi hoạt động   1.305.840.000      1.332.976.794   102,08
    -    Chi Lương, PC, BH....  939.000.000       920.300.000   98,01
5.2. Đảng Cộng sản Việt Nam      666.977.000        666.977.000   100,00
    - Chi  hoạt động  161.977.000       161.980.200   100,00
  - Chi Lương, phụ cấp, BH....      505.000.000        504.996.800   100,00
5.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam      290.000.000        289.622.300   99,87
   - Chi hoạt động        95.000.000          95.000.000   100,00
    - Chi lương, phụ cấp, BH....  195.000.000       194.622.300   99,81
5.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản 
HCM      143.435.000        142.782.000   99,54

     - Chi hoạt động  41.200.000   41.200.000  100,00
     - Chi lương, phụ cấp, BH....  102.235.000       101.582.000   99,36
5.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ      155.935.000        152.851.350   98,02
  - Chi hoạt động  53.700.000   53.700.000  100,00
  - Chi lương, phụ cấp, BH.....  102.235.000         99.151.350   96,98
5.6. Hội Cựu chiến binh      114.338.000        114.248.500   99,92
   - Chi hoạt động  29.200.000   29.200.000  100,00
  - Chi Lương, phụ cấp....  85.138.000         85.048.500   99,89
5.7. Hội Nông dân      151.957.000        151.660.850   99,81
  - Chi hoạt động  44.200.000   44.200.000  100,00
  - Chi lương, PC, BH....  107.757.000       107.460.850   99,73
 5.8. Hội NCT        28.500.000          28.500.000   100,00
5.9.  Chữ thập đỏ        13.500.000          13.500.000   100,00
6. Chi cho công tác xã hội  349.750.000   349.750.000  100,00
 III. Chi chuyển nguồn                      -         450.637.522   0,00
- Chi đầu tư       301.648.135   0,00
- Chi thường xuyên       148.989.387   0,00

   

          C. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

          Tổng thu ngân sách xã:          12.181.119.366   đồng.
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          Tổng chi ngân sách xã:          12.181.119.366   đồng.
          Tổng thu - tổng chi còn tồn:    0 đồng.
         D. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 
2021, NHỮNG TỒN TẠI  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC

        I. Đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021
        1. Thu ngân sách xã

- Tổng thu ngân sách theo kế hoạch dự toán năm 2021 với tổng số tiền là:  
12.052.130.935 đồng; 

- Đã thực hiện thu được: 12.181.119.366 đồng; đạt 101.7%  kế hoạch, trong đó:
+ Các khoản thu xã hưởng 100%: 284.810.000 đồng đạt 108,55%;
+ Các khoản thu được điều tiết theo tỷ lệ %: 402.729.853 đồng đạt 104,59%;
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 10.418.968.000 đồng đạt 100%;
+ Thu chuyển nguồn từ năm trước  1.074.611.513 đồng đạt 111.24%;

Nhìn chung việc thực hiện dự toán thu ngân sách xã năm 2021 đạt tỷ lệ  
chưa cao so với nghị quyết HĐND xã phê duyệt và chỉ tiêu kế hoạch của UBND 
huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã cho xã Gia Lương năm 2021; khoản 
thu từ tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ nhà đất đạt thấp do năm 2021 xã chưa 
thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nên các nguồn thu từ đây đạt tỉ lệ rất thấp 
kéo theo tỉ lệ thu của năm.

        2. Thực hiện dự toán chi ngân sách xã năm 2021
- Tổng chi ngân sách theo kế hoạch dự toán năm 2021 với tổng số tiền là: 

12.052.130.935 đồng;
- Kết quả đã thực hiện chi với tổng số tiền là: 12.181.119.366 đồng; đạt 

101,07% kế hoạch năm, trong đó:
+ Chi thường xuyên: 5.366.770.044 đồng đạt 99.63%;
+ Chi xây dựng cơ bản: 6.363.711.800 đồng đạt 95.47 %;
+ Chi chuyển nguồn: 450.367.522 đồng
a) Về chi thường xuyên

Tổng chi hoạt động thường xuyên là 5.366.770.044 đồng đạt 99,63% so 
với kế hoạch năm. Trong đó đã thực hiện ghi thu- ghi chi qua kho bạc tiền ủng 
hộ quỹ phòng chống dịch covid 19 số tiền 119.112.000 đồng.

Số tiền tồn quỹ chi thường xuyên là 148.989.387  đồng trong chuyển 
nguồn sang năm 2022 là: trong đó 20.000.000 đồng chi đại hội thể dục thể thao 
và 128.989.387 đồng thực hiện cải cách tiền lương; 
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- Ưu tiên chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền công lao động hợp đồng 
thường xuyên cho các đối tượng được hưởng hàng tháng theo quy định; đóng 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn kịp thời cho các đối tượng 
nộp về cơ quan cấp trên theo quy định.

- Đảm bảo kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị 
như:  đảm bảo kinh phí chi cho An ninh - Quốc phòng; chi cho các sự nghiệp, 
chi quản lý nhà nước, đảng, các đoàn thể, chi công tác chống dịch theo kế hoạch 
dự toán mà nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã phê duyệt.

- Đảm bảo nguyên tắc tài chính trong việc chi ngân sách; chi trong kế hoạch 
dự toán đã được UBND huyện và nghị quyết Hội đồng nhân dân xã phê duyệt.

- Chi có sự kiểm soát của cơ quan kho bạc nhà nước, thực hiện chi đúng 
chế độ, đúng mục đích và  có hiệu quả. 

- Ưu tiên công tác phòng chống dịch, dành kinh phí cho những nhiệm vụ 
chi theo chương trình mục tiêu, những công việc đột xuất, cần thiết phát sinh 
trong năm kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng 
chống tham nhũng. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên từ đầu năm số tiền 
26.600.000 đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm số tiền 
4.500.000 đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19.

b) Chi đầu tư phát triển 

Tổng dự toán chi cho đầu tư xây dựng cơ bản 6.665.359.935 đã thực hiện 
chi đầu tư phát triển số tiền 6.363.711.800 đồng đạt 99.63% kế hoạch năm. 
Thanh toán công trình cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, một số hạng mục mộ 
mẹ VNAH số tiền: 184.081.022 đồng; công trình cải tạo trạm y tế số tiền 
52.054.000 đồng; công trình mở rộng hành lang đường 39H 182.000.000 đồng; 
công trình hạ tầng điểm dân cư số 1: 116.834.000 đồng; công trình các hạng 
mục phụ trợ mầm non Lũy Dương: 838.822.000 đồng; công trình các hạng mục 
phụ trợ tiểu học: 2.000.000.000 đồng, công trình cải tạo lắp đặt đèn chiếu sáng 
sân thể thao: 200.000.000 đồng; công trình hệ thống thoát nước thôn Cộng Hòa : 
98.742.000 đồng; công trình cải tạo hệ thống thoát nước sân bóng: 87.093.000 
đồng; công trình cải tạo điểm trường Mầm non Lũy Dương: 289.709.000 đồng; 
hỗ trợ nhà văn hóa thôn Cộng Hòa, đường các thôn số tiền 300.560.978 đồng, 
Công trình kiên cố hóa kênh mương 2.000.000.000 đồng, còn lại 301.648.135 
đồng thu từ tiền đất chuyển nguồn sang năm 2022 để thanh toán tiếp cho các 
công trình còn nợ đọng.

Tỉ lệ thanh toán xây dựng cơ bản đạt tỉ lệ thấp so với dự toán đầu năm do 
ngay từ đầu năm xã dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất số tiền 6 tỷ đồng để chi 
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đầu tư XDCB xong do chưa thực hiện được nên nguồn để thực hiện đầu tư 
không được đảm bảo như dự toán đầu năm đã đề ra.

II. Những hạn chế trong việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
1. Những hạn chế, tồn tại

- Trong công tác điều hành thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch dự toán được UBND 
huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã  giao về nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách trong năm kế hoạch mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực nhưng đôi  khi 
còn chưa thường xuyên.

- Nguồn thu tại xã không ổn định các khoản thu từ các sắc thuế đều phụ 
thuộc vào sự điều tiết từ cấp trên đã ảnh hưởng đến việc cân đối thu - chi ngân 
sách, ảnh hưởng đến nhu cầu nhiệm vụ chi ngân sách, nhất là trong giai đoạn 
tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí chương trình mục tiêu Quốc gia xây 
dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay.

- Sản lượng giao khoán trong các hộ nhận khoán quỹ đất công điền, hoa lợi 
công sản vẫn còn tồn đọng lớn, chưa thu triệt để nộp vào ngân sách;

- Trong giai đoạn hiện nay, xã nhà do phấn đấu đạt các tiêu chí  nông thôn 
mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiệm vụ phát sinh nhiều, đòi hỏi 
nhiệm vụ chi ngày càng lớn, giá cả thị trường ngày càng tăng, trong khi đó 
nguồn thu tại xã không ổn định đã ảnh hưởng đến việc điều hành ngân sách 
cho các hoạt động thường xuyên tại xã.

2. Biện pháp khắc phục
- UBND xã tăng cường việc quản lý, đôn đốc, điều hành ngân sách xã, tập 

trung khai thác các nguồn thu cho phép nhằm hoàn thành kế hoạch UBND 
huyện và nghị quyết HĐND xã đã đề ra.  

- Tích cực thu hồi nợ, tăng cường tận dụng mọi nguồn thu nộp vào ngân 
sách xã nhằm đáp ứng việc thanh toán, duy trì hoạt động thường xuyên của xã 
trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2021 Ủy ban 
nhân dân xã trình tại kỳ họp./.
Nơi nhận: 
-TTHĐND –UBND huyện;
- BCH Đảng bộ;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

     Đoàn Thanh Bình
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