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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

Số:     /BC-UBND

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

              Hà Thanh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 và 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
(Trình kỳ họp thứ hai - HĐND xã khóa XX)

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021.

Năm 2021 là năm thứ nhất của chu kỳ ngân sách giai đoạn 2021 - 2025. Qua 

một năm thực hiện thu và chi ngân sách, do tình hình kinh tế, cơ chế tài chính có 

nhiều thay đổi, đặc biệt do ảnh hưởng lớn liên tiếp các đợt dịch bệnh Covid - 19 

khiến cho nhiều lao động thiếu việc làm, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Hơn nữa 

là giá cả vật nuôi cây trồng bấp bênh, các nhiệm vụ hoạt động chi ngân sách trong 

năm có nhiều phát sinh.

 Đó là những nguyên nhân dẫn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

ngân sách năm 2021 gặp nhiều khó khăn. 

Tuy vậy bằng sự nỗ lực tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

trong xã tình hình thu, chi ngân sách đạt những kết quả tương đối khả quan, một số 

chỉ tiêu thu đã đạt, vượt dự toán giao.

Mặt khác, hệ thống chính sách về thuế  có nhiều thay đổi  tổ chức của cơ quan 

thu ngày càng được hoàn thiện đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp trong lĩnh vực 

quản lý thu và thu đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Việc triển khai thực hiện dự 

toán đối với  các ngành, bộ phận thụ hưởng Ngân sách được kịp thời, bảo đảm theo 

quy định của Luật Ngân sách. Việc chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, nhất là các khoản 

chi thường xuyên, các ngành chuyên môn đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng , 

chính quyền không đầu tư xây dựng dàn trải mà tập trung vào những công trình trọng 

điểm.

Trong quản lý - điều hành, đã coi trọng ưu tiên chi cho chế độ con người và 

chính sách an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, đảm bảo tiết kiệm theo quy định.
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I- Kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2021:

1. Tình hình thu, chi ngân sách xã năm 2021.

1.1. Tổng thu Ngân sách xã năm 2021 ước thực hiện là: 6.648.000.000 đồng. 
Đạt 146% so với dự toán huyện giao đầu năm và giảm 63% so với năm 2020;

 Trong đó:

- Hoa lợi công sản và đất công điền: 80.368.000 đồng.

- Phí, lệ phí: 13.638.000 đồng.

- Thuế môn bài: 3.100.000 đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 23.000.000 đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 8.900.000 đồng.

- Thuế giá trị gia tăng: 25.800.000 đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 4.000.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 76.900.000 đồng.

- Thu khác: 360.800.000 đồng.

- Thu cân đối ngân sách xã: 4.391.094.000 đồng.

- Thu hỗ trợ có mục tiêu: 1.660.400.000 đồng. 

1.2.  Tổng chi Ngân sách xã năm 2021 ước thực hiện là: 6.648.000.000 
đồng. 

Trong đó: 

- Chi quản lý Nhà nước: 2.488.730.000 đồng.

- Chi công tác Đảng: 593.170.000 đồng.

- Chi Mặt trận tổ quốc: 239.500.000 đồng.

- Chi Đoàn Thanh niên: 90.700.000 đồng.

- Chi hội Phụ nữ: 125.000.000 đồng.

- Chi hội Cựu chiến binh: 124.000.000 đồng.

- Chi hội Nông dân: 99.800.000 đồng.

- Chi các tổ chức xã hội: 64.000.000 đồng.

- Chi Ban công an: 104.200.000 đồng.

- Chi Ban Quân sự: 340.200.000 đồng.

- Chi các sự nghiệp: 378.700.000 đồng.

+ Sự nghiệp xã hội: 318.800.000 đồng.

+ Sự nghiệp VHTT+TDTT: 15.500.000 đồng.
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+ Sự nghiệp nông nghiệp và dịch vụ: 44.400.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách: 46.000.000 đồng

- Chi đầu tư phát triển: 2.000.000.000 đồng.
2. Đánh giá kết quả thu, chi NSX năm 2021

- Ưu điểm 
Uỷ ban nhân dân xã trên cơ sở bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, tổ 

chức triển khai linh hoạt các giải pháp về thu Ngân sách, đặc biệt là bộ phận thu 
thuế, phí, lệ phí, các loại khoản thu như đất công, đất công điền đã chủ động tham 
mưu phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu theo đúng 
quy định của Luật thuế, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, thường xuyên 
tổ chức, tuyên truyền các đối tượng cá nhân tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế 
với Nhà nước.

Phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với các tổ chức trong hệ thống 
chính trị, cấp ủy Đảng cơ sở, các thôn trong công tác tuyên truyền vận động nhân 
dân thu, nộp các khoản thu từ trong dân theo quy định của Pháp luật.

- Hạn chế. 
Công tác thu thuế, phí, lệ phí của các tổ chức, cá nhân còn chậm, đặc biệt sắc 

thuế thu nhập cá nhân tại địa bàn không thu được, tỷ lệ các hộ nợ đọng cũ vẫn còn, 
đối với các diện tích đất công, sản lượng thu thầu quỹ đất công, ao công ngày một 
giảm, việc xây lấn chiếm, sạt nở làm thu hẹp diện tích ao công ngày nhiều.
* Đánh giá công tác chi năm 2021:

Ngay sau khi có Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021 của 
UBND huyện Tứ Kỳ, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời tham 
mưu phân bổ dự toán cho các sự nghiệp, các ngành thụ hưởng Ngân sách Nhà nước 
theo quy định trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn. Dự toán giao cho từng ngành, 
từng sự nghiệp theo đúng định mức, tiêu thức theo số kinh phí huyện giao đảm bảo 
công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho các ngành chủ động đối với nguồn kinh phí 
được giao.

- Ưu điểm 
Ưu tiên chi cho con người, đảm bảo chi trả lương, phụ cấp cho đối tượng 

được hưởng kịp thời, không để tình trạng nợ, chậm lương, phụ cấp. BHXH, BHYT 
được đóng đầy đủ kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Các ngành, các bộ phận đã bám sát vào dự toán kinh phí được giao, chủ 
động xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí chi tiêu hợp lý theo chế độ, nguyên tắc 
tài chính hiện hành.

- Hạn chế
Trong công tác hoạt động chi thường xuyên còn có nhiều khoản phát sinh 

không nằm trong kế hoạch trong dự toán, một số bộ phận được phân bổ ngân sách 
chưa thực sự chủ động nguồn kinh phí đã giao để thực hiện nhiệm vụ hoạt động 
của mình.

Trong công tác đầu tư XDCB đối với các công trình ở địa phương quản lý 
công tác giám sát cộng đồng năng lực còn hạn chế chưa phát huy được trong 
nghiệp vụ chuyên môn.
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PHẦN THỨ HAI
Dự toán thu, chi Ngân sách năm 2022.

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2022: 

Tổng dự toán thu năm 2022 là: 13.404.000.000 đồng

- Hoa lợi công sản và đất công điền: 80.000.000 đồng.

- Phí, lệ phí: 13.000.000 đồng.

- Thuế môn bài: 4.000.000 đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 23.000.000 đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp: 14.000.000 đồng.

- Thuế giá trị gia tăng: 29.000.000 đồng.

- Thu khác: 60.000.000 đồng.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 11.000.000 đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.670.000.000 đồng.

- Thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất xã được hưởng và nguồn hỗ trợ từ 
ngân sách cấp trên: 8.500.000.000 đồng.

2. Dự toán chi Ngân sách Nhà nước:

- Tổng dự toán chi NSX năm 2022 là: 13.136.000.000 đồng. Trong đó 

- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 4.636.000.000 đồng.

+ Quản lý nhà nước: 2.160.845.500 đồng.

+ Công tác Đảng: 646.289.700 đồng.

+ Mặt trận tổ quốc xã: 270.690.100 đồng.

+ Đoàn TNCS HCM: 126.367.300 đồng.

+ Hội Phụ nữ xã: 121.454.800 đồng.

+ Hội Nông dân xã: 109.957.900 đồng.

+ Hội CCB xã: 147.004.600 đồng.

+ Các tổ chức xã hội: 66.163.600 đồng.

+ Công tác Quốc phòng: 375.109.800 đồng.

+ Công tác an ninh: 136.545.600 đồng

- Chi các sự nghiệp: 396.071.100 đồng.

+ Sự nghiệp xã hội: 262.992.000 đồng.

+ Sự nghiệp VHVN+TDTT: 40.500.000 đồng.

+ Sự nghiệp phát thanh: 57.161.100 đồng
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+ Sự nghiệp nông nghiệp và dịch vụ: 64.418.000 đồng.

+ Sự nghiệp giao thông, môi trường: 16.000.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách và tiết kiệm cải cách tiền lương: 106.000.000 đồng

- Chi đầu tư xây dựng: 8.500.000.000 đồng.
III- Giải pháp:

Năm 2022 là năm thứ hai của chu kỳ ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 trên 

cơ sở dự toán thu, chi và các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 được UBND 

huyện, Hội đồng nhân dân xã giao, các ngành, các bộ phận cần quan tâm chỉ đạo và 

thực hiện các giải pháp sau:

1. Về thu ngân sách.

- Các cấp uỷ Đảng cơ sở, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, các 

thôn cần tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân 

dân, các tổ chức, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt các chính sách thuế của Nhà 

nước, vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích, không bỏ ruộng hoang, nhất là các 

diện tích quỹ đất công ích đất hoa lợi công sản, đất ao công.

- Thường xuyên tuyên truyền đối với các tổ chức, người nộp thuế về chính 

sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các khoản thu phí, lệ phí theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng 

đất tại các vị trí đã được quy hoạch.

- Mọi nguồn thu được nộp vào Kho bạc Nhà nước kịp thời và hạch toán theo 

đúng quy định của Nhà nước.

2. Về chi ngân sách.

- Đối với các ngành, các bộ phận được giao chi thường xuyên đảm bảo tiết 

kiệm có hiệu quả, chi đúng mục đích, tính chất và nguyên tắc. Ưu tiên chi cho con 

người như Lương, phụ cấp, hợp đồng lao động, các khoản đóng góp theo lương 

gồm Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí công đoàn....

- Chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên và dành 50% tăng thu hàng năm 

để cùng với Nhà nước thực hiện chính sách cải cách tiền lương, chính sách an sinh 

xã hội.
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- Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do 

UBND xã làm chủ đầu tư, không đầu tư dàn trải, tập trung mọi nguồn lực trả nợ 

cho các công trình đã hoàn thành; 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý đầu tư, thực hiện 

đầu tư theo đúng quy trình, trình tự về đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của 

Nhà nước, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao chất 

lượng đối với các công trình. 

- Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng 

chống tham nhũng và Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác quản lý, sử dụng Ngân sách, tài sản công tại cơ quan mình, thực 

hiện tốt chế độ công khai mua sắm tài sản công và công khai ngân sách Nhà nước, 

để tăng cường quyền giám sát của nhân dân trong quản lý thu và chi Ngân sách.

- Bố trí nguồn kinh phí dự phòng cho nhiệm vụ phòng chống lụt bão úng, 

phòng chống dịch bệnh đối với người, đàn gia súc, gia cầm..

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi Ngân sách năm 2021 

và kế hoạch thực hiện thu, chi Ngân sách năm 2022. Các giải pháp nhằm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ tài chính năm 2022. Uỷ ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã 

xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:    
 - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã;
 - UBMTTQ xã;
 - Đại biểu HĐND xã;
 - Lưu: VP.              

            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
                        CHỦ TỊCH

                      Phạm Xuân Thức
 
                      


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-12-30T09:40:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Xuân Thức<phamxuanthuc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-12-30T09:45:32+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Xuân Thức<phamxuanthuc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-12-30T09:45:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Phạm Xuân Thức<phamxuanthuc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




