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BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 11 tháng, ước thực hiện năm 2021, một số 

 giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021 
 

PHẦN I: 

KẾT QUẢ THU CHI NGÂN SÁCH 11 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2021 
 

Năm 2021 là năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021, mức 

lương cơ sở năm 2020 không tăng nên các định mức chi cơ bản vẫn giữ nguyên 

không có nhiều thay đổi; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 11 tháng 

năm 2021 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng của Đại dịch 

Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh Viêm 

da nổi cục ở đàn trâu bò, biến động của giá cả thị trường, việc đấu giá đất tại những 

vùng đã quy hoạch còn gặp nhiều khó khăn;  

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của Hội đồng 

Nhân dân xã Cẩm Mỹ khóa XIX kỳ họp thứ 12 về việc phân bổ dự toán thu chi 

ngân sách năm 2021. Ủy ban Nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện công tác thu 

chi ngân sách 11 tháng, ước thực hiện năm 2021 như sau: 

I. Về thu ngân sách: 

Tổng thu ngân sách xã 11 tháng năm 2021: 8.456,0 triệu đồng. Ước thực 

hiện năm 2021 là: 11.070,4 triệu đồng. Nếu loại trừ số thu chuyển nguồn năm 2020 

sang năm 2021 và thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên thì số thu thực tế 

11 tháng năm 2021 là: 5.897,7 triệu đồng, đạt 89,51% so với kế hoạch và bằng 

120,96% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: 

 - Thu ngân sách trên địa bàn: 1.366,3 triệu đồng. 

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.505,3 triệu đồng. 

 - Thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 584,4 triệu đồng 

1. Các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tính đến hết tháng 11 năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn là 1.366,3 triệu 

đồng đạt 91,62% so với kế hoạch HĐND xã, đạt 145,82% so với kế hoạch UBND 

huyện giao và bằng 185,96% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 

là: 1.387,2 triệu đồng. 

Trong đó, một số nguồn thu đạt và vượt kế hoạch 11 tháng năm 2021 như:  

1.1) Thu phí, lệ phí: Tổng thu 17,9 triệu đồng, đạt 94,30% so với kế hoạch và 

bằng 109,15% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 là: 19,4 triệu 

đồng. 



1.2) Thu khác ngân sách tại xã: Tổng thu 138,7 triệu đồng đạt 97,66% so với 

kế hoạch và bằng 190,78% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 là: 

148,7 triệu đồng. 

1.3) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tổng thu 3,8 triệu đồng, đạt 

383,07% so với kế hoạch và bằng 180,95% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực 

hiện năm 2021 là: 4,7 triệu đồng. 

1.4) Thu lệ phí trước bạ nhà đất: Tổng thu 131,5 triệu đồng, đạt 125,22% so 

với kế hoạch và bằng 132,29% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 

là: 136,4 triệu đồng. 

1.5) Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp: Tổng thu 59,6 triệu đồng 

đạt 163,29% so với kế hoạch và bằng 131,57% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực 

hiện năm 2021 là: 64,5 triệu đồng. 

1.6) Tuy nhiên, bên cạnh đó nguồn thu từ tiền cấp quyền sử dụng đất đạt tỷ 

lệ còn thấp. Tổng thu 1.012,0 triệu đồng, đạt 85,23% so với kế hoạch HĐND xã 

giao, đạt 134,93% so với kế hoạch UBND huyện giao; bằng 210,18% so với cùng 

kỳ năm 2020. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  

Tổng thu 11 tháng năm 2021: 6.505,3 triệu đồng; trong đó thu bổ sung cân 

đối ngân sách: 4.531,4 triệu đồng, đạt 88,90 % so với kế hoạch, thu bổ sung có mục 

tiêu: 1.973,9 triệu đồng. Ước thực hiện năm 2021 là: 9.098,8 triệu đồng. 

3. Đánh giá công tác thu ngân sách trên địa bàn: 

Ngay từ đầu năm Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung cao cho công tác triển 

khai các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn; Ban hành quyết định thành lập Ban 

chỉ đạo thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; Chủ động rà soát các nguồn thu, 

tăng cường đôn đốc thu; đặc biệt là tháng 5/2021, Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập 

các tổ công tác triển khai thu, truy thu các khoản thuế năm 2021 và các khoản nợ 

đọng từ năm 2020 trở về trước. Kết quả đạt khá cao, tính đến hết ngày 30/11/2021 

thu Ngân sách trên địa bàn là: 1.366,3 triệu đồng, đạt: 91,62% so với kế hoạch. Một 

số nguồn thu đạt và vượt kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện và HĐND xã giao như: 

Thu khác ngân sách tại xã, thu lệ phí trước bạ nhà đất, thu thuế giá trị gia tăng, thu 

nhập doanh nghiệp.v.v.. 

II. Về chi ngân sách: 

Tổng chi ngân sách 11 tháng năm 2021: 6.819,9 triệu đồng, đạt 103,87% so 

với kế hoạch. Tuy nhiên, nếu loại trừ chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2020 

sang năm 2021 và nguồn thu trợ cấp có mục tiêu thì số chi thực tế là: 4.388,4 triệu 

đồng, đạt: 66,84% so với kế hoạch và bằng 91,61% so với cùng kỳ năm 2020. Ước 

thực hiện năm 2021 đạt: 10.784,3 triệu đồng. Cụ thể các nội dung chi như sau: 

1. Về chi đầu tư phát triển: 



Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được chú trọng. Tổ chức thực hiện 

đảm bảo quy trình Luật Đầu tư công. Ưu tiên tối đa nguồn vốn để thực hiện trả nợ, 

các công trình chuyển tiếp, nếu còn nguồn vốn mới bố trí khởi công các công trình 

thiết yếu. Hạn chế không để phát sinh tình trạng nợ đọng XDCB. 

Năm 2021, triển khai giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành, bàn giao đưa 

vào sử dụng công trình đường trục xã TX02 đoạn qua dốc kênh; Nâng cấp hàng 

rào, đình và các hạng mục phụ trợ chợ Kẻ Gỗ Xã Cẩm Mỹ; Sữa chữa, nâng cấp 

hàng rào và rãnh thoát nước trường Mầm non xã Cẩm Mỹ; Cải tạo, sữa chữa 

trường Mầm non (HM: Nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú, nhà vệ sinh học sinh); Lập 

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 

2021-2030 với tổng mức đầu tư hơn 05 tỷ đồng. 

Kết quả làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng đến 

ngày 01/12/2021 trên địa bàn xã đã hoàn thành 4,41km/1,3km, đạt 339%, kế hoạch 

đăng ký. Đào đắp mở rộng, nâng cấp 6,5km đường nội đồng; Đắp bổ sung lề đường 

trục thôn ngõ xóm với tổng  6500m
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  đất;  rải đá bây đường nội đồng 1,95km theo 

cơ chế chính sách của xã, làm mới 707m rãnh thoát nước, xây 3815m bồn hàng rào 

xanh. Thôn Quốc Tuấn nâng hệ thống điện chiếu sáng gần 3,1km; thôn Mỹ Yên 

nâng cấp sân, cổng tại Nhà văn hóa. 

Tổng chi đầu tư phát triển 11 tháng năm 2021: 1.438,1 triệu đồng, đạt 

121,11% so với kế hoạch. Nếu loại trừ chi từ nguồn chuyển nguồn năm 2020 sang 

năm 2021 và chi từ nguồn trợ cấp có mục tiêu thì chi đầu tư phát triển 11 tháng 

năm 2021 chưa thực hiện. Ước thực hiện năm 2021 là 4.272,6 triệu đồng 

2. Về chi thường xuyên: 

Tổng chi ngân sách 11 tháng năm 2021: 5.311,2 triệu đồng, đạt 101,02% so 

với kế hoạch. Ước thực hiện năm 2021 là 6.260,3 triệu đồng. Nếu loại trừ chi từ 

nguồn thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 và nguồn thu trợ cấp có mục 

tiêu thì số chi thực tế là: 4.317,8 triệu đồng, đạt 82,12% so với kế hoạch và bằng 

99,99% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:  

2.1) Chi Quốc phòng-An ninh: 

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 403,6 triệu đồng, đạt 90,53% so với kế hoạch 

và bằng 91,37% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 là: 538,7 triệu 

đồng. 

2.2) Chi sự nghiệp VHTT-TDTT:  

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 84,4 triệu, đạt 74,96% so với kế hoạch và bằng 

67,25% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 là: 103,4 triệu đồng 

2.3) Chi sự nghiệp môi trường: 

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 47,5 triệu đồng đạt 148,44% so với kế hoạch 

Nếu loại trừ chi từ nguồn trợ cấp có mục tiêu năm 2021 thì số chi thực tế là 30,0 



triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020. Ước 

thực hiện năm 2021 là: 50 triệu đồng 

2.4) Chi sự nghiệp kinh tế: 

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 1.060,9 triệu đồng đạt 152,20% so với kế 

hoạch, bằng 131,14 % so với cùng kỳ năm 2020. Nếu loại trừ chi từ nguồn chuyển 

nguồn năm 2020 sang năm 2021 và nguồn trợ cấp có mục tiêu năm 2021 thì số chi 

thực tế là 423,7 triệu đồng đạt 60,79% so với kế hoạch. Ước thực hiện năm 2021 là: 

1.324,4 triệu đồng 

2.5) Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể:  

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 3.269,4 triệu đồng. Nếu loại trừ chi từ nguồn 

trợ cấp có mục tiêu năm 2021 thì số chi thực tế là 3,114,1 triệu đồng đạt 85,49% so 

với kế hoạch. Ước thực hiện năm 2021 là: 3.720,6 triệu đồng 

2.6) Chi sự nghiệp xã hội:  

Tổng chi 11 tháng năm 2021: 423,8 triệu đồng. Nếu loại trừ chi từ nguồn trợ 

cấp có mục tiêu, thì số chi thực tế là 240,0 triệu đồng đạt 91,81% so với kế hoạch 

và bằng 93,49% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện năm 2021 là: 457,2 triệu 

đồng 

3. Đánh giá thực hiện công tác chi ngân sách:  

Chi ngân sách 11 tháng năm 2021 cơ bản theo tiến độ dự toán đầu năm, điều 

hành ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, đảm bảo tiết 

kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về tiết kiệm chi ngân sách, 

luôn bám sát dự toán đã được HĐND xã phân bổ theo Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 30/12/2020 để tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, 

thực hiện không phân bổ bổ sung kinh phí chi thường xuyên ngoài dự toán, trừ các 

trường hợp thực hiện chế độ, chính sách, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, 

dịch bệnh... chỉ đạo Ban Tài chính Ngân sách tăng cường kiểm soát các nhiệm vụ 

chi. Tuy nhiên, 11 tháng năm 2021 xã nhà gặp một số khó khăn trong công tác thu 

ngân sách, đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất nên ảnh hưởng đến việc cân đối 

giải quyết các nhiệm vụ chi đầu tư XDCB theo nghị quyết của HĐND xã phân bổ 

từ đầu năm. 

Trên cơ sở hướng dẫn của ngành cấp trên, Ban Tài chính Ngân sách đã tham 

mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sát đúng với điều kiện thực tế của địa 

phương, đặc biệt là định mức chi nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ 

chính sách liên quan đến con người. Nhờ vậy các nguồn thu của UBND xã được sử 

dụng có hiệu quả, cơ sở vật chất của cơ quan không ngừng được cải tạo, mua sắm, 

các phương tiện thiết bị làm việc được hiện đại hóa như: Máy tính, máy in, máy 

photocopy, kết nối internet bảo trì phần mềm; Tham mưu quản lý chặt chẽ các 

nguồn kinh phí, đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ 
đó, góp phần tăng thu nhập cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách. 



Phần II. Nguyên nhân tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm và một số 

giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021: 

1. Nguyên nhân tồn tại: 

- Công tác lập và giao dự toán một số nguồn thu chưa sát với tình hình thực 

tế của địa phương. Đặc biệt là thu tiền cấp quyền sử dụng đất, do đó, phần nào đã 

ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách. 

- Công tác thu và quản lý các sắc thuế trên địa bàn có lúc chưa được chú 

trọng. Thu nhập của nhân dân chưa cao, sự phối kết hợp của một số tổ chức, đơn vị 

chưa đồng bộ nên công tác vận động đóng góp tự nguyện để đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng, XD Nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. 

2. Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm 

vụ thu chi ngân sách năm 2021: 

  - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; sự vào cuộc của chính 

quyền; sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong 

công tác thu ngân sách. Đặc biệt là thu cấp quyền sử dụng đất. 

  - Tích cực tuyên truyền vận động đóng góp tự nguyện của Nhân dân trong 

thực hiện đầu tư xây dựng CSHT, đầu tư XD Nông thôn mới. 

  - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất 

thu ngân sách. 

- Bám sát dự toán thu, chi ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt từ đầu 

năm để tính toán, cân đối nguồn thu, nhằm thực hiện chi đúng, chi đủ đối với các 

nhiệm vụ chi trọng tâm và tạm dừng những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. 

- Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, trên 

cơ sở đó đảm bảo, ưu tiên nguồn thực hiện các chế độ, chính sách và an sinh xã hội 

như tiền lương, phụ cấp, trợ cấp các đối tượng, BHXH, BHYT...; 

 - Chú trọng công tác công khai ngân sách theo đúng chế độ quy định. 

Trên đây, là nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách 11 tháng, ước thực hiện năm 2021; Một số nguyên nhân, tồn tại hạn chế 

và giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021. Ủy 

ban Nhân dân xã kính trình kỳ họp thứ 02 HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 

xem xét./. 

Nơi nhận:    

- TT HĐND-UBND huyện; 

- TT ĐU, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Lưu: VT, KT.   
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