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BÁO CÁO  

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
 

Căn cứ các quy định về công khai NSNN theo Luật NSNN năm 2015; Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật NSNN; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, Sở 

Tài chính Phú Thọ báo cáo công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - 

chi ngân sách tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn như sau: 

I. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

1. Tổng thu NSNN ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 là 5.303,9 tỷ đồng, 

đạt 89% dự toán (5.926 tỷ đồng) và tăng 2% so cùng kỳ (5.207,78 tỷ đồng). Trong 

đó: 

1.1. Thu nội địa: ước thực hiện 5.024,5 tỷ đồng, đạt 90% dự toán (5.596 tỷ 

đồng) và tăng 1% so cùng kỳ (4.985,9 tỷ đồng). 

Có 9 khoản thu nội địa đạt tỷ lệ trên 90% dự toán năm, trong đó: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 288,1 tỷ đồng đạt 

131% dự toán năm, bằng 159% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thuế thu nhập cá nhân 362,7 tỷ đồng đạt 101% dự toán năm, bằng 120% so 

với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ lệ phí trước bạ 373,6 tỷ đồng đạt 113% dự toán năm, bằng 146% so 

với cùng kỳ năm trước. 

- Tiền sử dụng đất 923,5 tỷ đồng đạt 142% dự toán năm, bằng 133% so với 

cùng kỳ năm trước. 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 173,4 tỷ đồng đạt 108% dự toán năm, bằng 

101% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 18,7 tỷ đồng đạt 93% dự toán năm, bằng 

115% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 19,9 tỷ đồng đạt 91% dự toán năm, bằng 

109% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 18,6 tỷ đồng đạt 116% 

dự toán năm, bằng 176% so với cùng kỳ năm trước. 
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- Thu khác ngân sách 214,4 tỷ đồng đạt 126% dự toán năm, bằng 19% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Có 4 khoản thu nội địa đạt tỷ lệ thấp dưới 75% dự toán năm, trong đó: 

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 818,2 tỷ đồng đạt 74% dự toán 

năm, bằng 131% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thuế bảo vệ môi trường 951,9 tỷ đồng đạt 66% dự toán năm, bằng 99% so 

với cùng kỳ năm trước. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,4 tỷ đồng đạt 44% dự toán năm, bằng 

54% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau 

thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước: 450 triệu đồng, đạt 

45% dự toán giao. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: ước thực hiện 279,4 tỷ đồng, đạt 85% 

dự toán (330 tỷ đồng) và bằng 126% so cùng kỳ (221,9 tỷ đồng). 

2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: ước thực hiện 4.714,2 tỷ đồng, 

đạt 89% dự toán, bằng 117% so với cùng kỳ. 

Các khoản thu Ngân sách địa phương được hưởng 100% đạt 1.390,8 tỷ đồng, 

đạt 89% dự toán năm, bằng 117% so với cùng kỳ năm trước. 

II. Chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2021 (không 

tính tạm ứng ghi thu ghi chi và chuyển giao giữa các cấp ngân sách) là 9.055,12 tỷ 

đồng, đạt 74% dự toán, bằng 88% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: 1.506,8 tỷ đồng, đạt 127% dự toán chi đầu tư phát triển 

(1.189,8 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng 17% tổng chi cân đối ngân sách. Công tác phân bổ 

vốn đầu tư công năm 2021 được thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Chi thường xuyên: 7.188,7 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Có 3 nội dung chi 

thường xuyên đạt dưới 70% dự toán năm đó là: Chi khoa học và công nghệ, chi sự 

nghiệp văn hóa thông tin, chi sự thể dục thể thao. 

 (Chi tiết theo các phụ biểu đính kèm) 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Phú Thọ;  

- Lưu VT, QLNS. 
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