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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂKTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:           /BC-UBND           Đăk Tô, ngày     tháng      năm  2022 
 

BÁO CÁO 
Quyết toán ngân sách huyện năm 2021 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

ngân sách Nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước. 

UBND huyện Đăk Tô báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thu ngân sách  

Tổng thu ngân sách huyện: 488.251.119.778 đồng đạt 154,1% so dự toán 

huyện giao; Trong đó: Thu ngân sách huyện: 454.224.667.890 đồng, bao gồm thu 

ngân sách cấp  huyện: 398.699.293.398 đồng, thu ngân sách cấp xã 55.525.374.492 

đồng. 

- Thu trên địa bàn huyện: 151.261.588.535 đồng đạt 140,37% so dự toán huyện 

giao. Trong đó thu cân đối điều tiết trên địa bàn là: 121.220.920.305 đồng. Cụ thể 

từng lĩnh vực như sau: 

+ Thu từ khu vực DNNN Trung ương thực hiện: 4.162.827.717 đồng; đạt 

101,53% so dự toán huyện giao. 

+ Thu từ khu vực DNNN địa phương thực hiện: 473.498.225 đồng; đạt 54,43% 

so dự toán huyện giao. 

+ Thu từ khu vực NQD: 99.991.726.134 đồng; đạt 132,99% dự toán  huyện 

giao. 

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 108.211.121 đồng; đạt 154,59% dự toán 

huyện giao. 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 4.757.220.940 đồng; đạt 114,36% dự toán huyện 

giao. 

+ Lệ phí trước bạ: 6.332.564.714 đồng; đạt 126,65% dự toán huyện giao. 

+ Thu phí, lệ phí: 1.788.162.157 đồng; đạt 116,11% dự toán huyện giao. 

+ Thu tiền sử dụng đất: 13.864.040.940 đồng; đạt 396,12% dự toán huyện 

giao. 

+ Thu khác: 2.138.093.480 đồng; đạt 92,96% dự toán huyện giao. 

+ Thu kết dư ngân sách: 5.949.503.455 đồng. 

+ Thu chuyển nguồn: 66.961.784.948 đồng.  
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Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 259.295.519.100 đồng đạt 125,35% so dự 

toán giao và chiếm tỉ trọng  53,106 % tổng thu ngân sách ; Trong đó: Thu trợ cấp cân 

đối ngân sách huyện: 212.648.516.000 đồng; Thu bổ sung có mục tiêu: 

46.647.003.100 đồng.  

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo) 

2. Chi ngân sách  

Tổng chi ngân sách huyện: 452.926.648.295 đồng đạt 156,71% so dự toán 

huyện giao; Trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển (bao gồm chi bổ sung có mục tiêu và CTMTQG vốn đầu 

tư): 37.237.652.352 đồng đạt 194,98% so dự toán huyện giao. Trong đó ghi chi từ 

nguồn thuê đất dự án 6.467.864.179 đồng. 

- Chi thường xuyên (bao gồm chi bổ sung có mục tiêu và CTMTQG vốn sự 

nghiệp): 280.476.015.557 đồng đạt 104,92% so dự toán huyện giao.   

- Chi ngân sách xã: 55.263.772.137 đồng, chiếm tỷ trọng 12,2 % so với tổng 

chi ngân sách huyện. 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 83.783.253.546 đồng đối với 

những khoản chi chưa thực hiện hết và các khoản chi còn tạm ứng chuyển sang năm 

sau quyết toán và chi từ nguồn vượt thu năm 2021 so với dự toán năm 2021 

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo) 

         Như vậy, tổng số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 trình HĐND huyện xem 

xét và phê duyệt như sau: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước:  

    + Trong đó: - Thu NSNN trên địa bàn:      

2. Tổng thu ngân sách địa phương:  

     + Trong đó: - Thu ngân sách cấp huyện: 

                         - Thu ngân sách cấp xã:               

3. Tổng chi ngân sách địa phương:   

     +Trong đó: - Chi ngân sách cấp huyện:  

                        - Chi ngân sách cấp xã:              

4. Kết dư ngân sách địa phương:  

    + Trong đó: - Kết dư ngân sách cấp huyện: 

                        -  Kết dư ngân sách cấp xã: 

488.251.119.778 đồng 

151.261.588.535 đồng 

454.224.667.890 đồng 

398.699.293.398 đồng 

55.525.374.492 đồng 

452.926.648.295 đồng 

397.662.876.158 đồng 

55.263.772.137 đồng 

1.298.019.595 đồng 

1.036.417.240 đồng 

261.602.355 đồng 

        Trên đây là báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của UBND huyện Đăk Tô./. 

 
 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- Sở Tài Chính Tỉnh Kon Tum 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Lưu: VP, VT, TCKH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

                                                                                     Đặng Hoàng Nam 
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