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BÁO CÁO CÔNG KHAI 

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020  

 

 

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND huyện Yên 

Khánh báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Về Thu ngân sách nhà nước 

Thu cân đối ngân sách nhà nước: ước đạt  799.311,58 triệu đồng, đạt  106,22 % 

kế hoạch HĐND huyện giao, bằng  93,18% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: 

* Thu nội địa: ước đạt  799.311,58 triệu đồng đạt  106,22% kế hoạch HĐND 

huyện giao, bằng 93,18% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến 100% các khoản thu 

tiến độ  đạt 100% so với dự toán, trong đó, dự kiến các khoản thu đạt cao (trên 

100%) bao gồm thuế thu nhập cá nhân ( đạt 145,83%  so với dự toán); thu phí, lệ 

phí (đạt  165,65 % dự toán), thu khác ngân sách (đạt  174,55 % dự toán); thu quỹ 

đất công ích và hoa lợi công sản (đạt  125,44% dự toán), các khoản thu về nhà đất 

(đạt  105,61% dự toán);  

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp: Ước đạt 676.307,45 triệu 

đồng, đạt 105,39 % dự toán, bằng 80,51% so với cùng kỳ năm 2019. 

II. Về chi ngân sách. 

Tổng chi ngân sách huyện (không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) ước 

thực hiện 1.653.906,45 triệu đồng, đạt 142,50 % kế hoạch, bằng 118,51 % cùng kỳ 

năm 2019. Trong đó:  

* Chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 1.594.806,66 triệu đồng, đạt 

143,83 % kế hoạch, bằng 120,39 % cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Chi đầu tư đạt 

1.068.726,45 triệu đồng, đạt 180,08 % kế hoạch, bằng 127,09 % so với cùng kỳ 

năm 2019; Chi thường xuyên đạt 522.762,21 triệu đồng, đạt 104,65% kế hoạch, 

bằng 108,06 % cùng kỳ năm 2019. 

* Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Tính đến hết tháng 

12, số tiền ngân sách tỉnh bổ sung cho huyện ước đạt 57.850,79 triệu đồng, tổng số 

kinh phí ước thực hiện chi 57.850,79 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. 

UBND huyện đã quản lý các khoản chi ngân sách theo quy định tại Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 84/NQ-CP 



ngày 29/5/2020 của Chính Phủ; Quyết định 233/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều hành dự toán Ngân sách Nhà nước 

tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

UBND huyện Yªn Kh¸nh trân trọng báo cáo./. 
 

N¬i nhËn: 
- Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (để BC); 

- CT, các Phó CT; 

- Trang thông tin điện tử của huyện (để đăng tải); 

- Phòng TC-KH (03 bản); 

- Lưu: VT. 
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