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Phan thfr nht 
TINH HINH THIJC HIN NHIM \TIJ THU- CHI NGAN SACH 6 THANG 

DAU NAM 2018: 

Dir toán ngân sách nàm 2018 duccc xây dirng trên cu si các mvc  tiêu phát 
iên kinh tê, van boa - xä hi, an ninh - quôc phông dã duc UBND tinh Phii Yen 

phi duyt giao chi tiéu dir toán ngân sách Nhà ni.r&c nàm 2018 theo Quyêt djnh so 
25811QD-UBND, ngày 15/12/2017 và duçic Hi dông nhân dan huyn Tuy An 
thông qua tai Nghj quyét so 07INQ-HDND, ngày 14/12/2017. 

Trên Co s& xác djnh miic tiêu và tm quan trçng trong cong tác quãn l thu - 
chi ngãn sách, ngay tü dâu nàm Huyn fly dA tp trung lânh dao,  chi  dao  và sr diêu 
hành cüa UBND huyn, sir phôi hop cüa các cap, các ngành, các dun vj và UBND 
các xa - thi trân. Trong qua trInh to chüc triên khai thirc hin dr toán thu, chi ngân 
sách nhà rnrâc, kêt qua dat duc CI1 the nhi.r sau: 

Tong thu ngãn sách nhà nithc phát sinh trên dja bàn irâc th%rc hin: 38.282 
triêu dông, so NQ HDND huyn giao 56.080 triu dOng, dat  68,26%, so cüng k' 
nam ti-uâc thu 24.349 triu dOng, tang 5 7,22% (khóng ké chuyên nguón nãm 2017 
sang là 121.213 triu dóng). 

Tang chi ngân sách dja phixung uâc thrc hin 6 tháng du näm la': 275.5 10 
triu dông triu dOng dat 40,15%; so vâi cüng k' näm truck chi 190.366 triu dông, 
th.ng 44,73%, 

(Sá lieu  chi tié't theo Biu s6 93/CK-NSNN dInh kern). 

I- Phan thu ngân sách: 

-
Co' 6/9 khoãn thu ngân sách uâc thirc hin trên 50% so Nghj quyt HDND 

huyn giao gOm: 

• Thu t'r khu vrc DNNN thirc hin: 220/ 250 triu dng, dat  88,00%; 

• Le^ phi trirâc ba thrc hin: 4.280/ 5.5 00 triu dông, dat  77,82%; 

• Thu phi và1 phi thrc hin: 1.357/ 1.550 triu dng, dat 87,55%; 
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+ Các khoàn thu v8 nba và dt thirc hin: 17.782/ 20.380 triu dng, d 
87,25%; so cüng k' nàm trixOc thu 8.465 triu dông, tAng 110,06%. (trong d 
thuê scr diing dat phi nông nghip thirc hin 110/230 triu dông dat  47,83%; TI 
tiên sr dung daft thrc hin 17.594/20.000 triu dông dat  87,97%; thu tiên cho thi 
dat, mt nithc thirc hin 78/.150 triu dông dat  52%) 

• Thu tin cp quyn khai thác khoáng san thirc hin 160 triu dng. 

• Thu khác ngân sách thrc hin: 4.980/ 5.200 triu dng, dat  95,77%; 

- Co 3/9 khoãn thu uâc dat  thp hcin 50% so vâi Nghj quy& HDND huy 
giao: 

+ Thu tr khu virc cong thircng nghip - djch vi ngoài quc doanh thirc hi 
11

6.369 /16.000 triu dông, dat  39,81%; so cing kS'  nAm tnr6c thu 5.650 triu don 
tang 12,73%. 

• Thu thu nhp cá nhân thrc hin: 1.475/3.300 triu dng, dat  44,70%; 

• Thu tr qu5' dt cong Ich, hoa lçri cong san tai  các xä, thj trAn thirc hii 
1.659/ 3.900 triu dông, dat  42,54%; 

(SI  lieu chi tjlt theo Bié'u so' 94/CK-NSNN dInh kèm). 

II- Phan chi ngân sách dja phtro'ng 

1/ Chicân d& ngân sách huyn thirc hin265.513/ 601.093 triu dng d 
44,17% so cüng kS'  näm truâc chi 186.366 triu dông, tAng 42,47%. Trong do: 

- Chi du tiz phát trin thrc hin: 17.064/ 43.900 triu dng dat  38,87% 
cüng kr näm truck chi 16.555 triu dông, tang 3,07% 

- Chi thizing xuyên thrc hin là 2 16.590/ 428.630 triu dng, dat  50,53%, 
vi cüng k' näm tnric chi 149.811 triu dông, tAng 44,58%, trong do: 

+ Chi giáo dye- dào t?o  và dy nghe^ thirc hin: 123.715/ 227.799 triu d 
dat 54,31% 

• Chi y tê, dan s&'gia  dInh thrc hin: 1.117 /2.634 triu dng dat  42,41% 

• Chi bào v8 môi trung thrc hin: 1.162/ 2.631 triu dng dat  44,17% 

• Chi vAn hoá thông tin thirc hin: 1.358/2.863 triu dng dat  47,43% 

• Chi phát thanh, truyn hInh thrc hin: 516/ 1.532 triu dng dat  33,68% 

• Chi the^ d%ic the^ thao thirc hin: 256/ 854 triu dng dat  29,98% 

• Chi dam bào xã hi thrc hin: 19.764/ 43.958 triu dng dat  44,96% 

• Chi sir hoat dng kinh t8 thirc hin: 15.495/ 50.036 triu dng dat  30,97' 

+ Chi boat  dng cüa ca quan quãn 1 hãnh chInh, dãng, doàn th thirc hi 
47.493/ 87.623 triu dông dat  54,2% 

+ Chi khác ngân sácb thrc hin: 998/ 1.661 triu dng dat  6Q,08% 

- Dr phOng chi ngan sách thirc hin: 2.213/ 7.3 10 triu dng dat  30,27% 
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(Trong 6 tháng dâ dung chi các ni dung sau: b8 sung Huyn di thirc hin 
cong tác giao nh.n quãn näm 2018: 148,46 triu dông, to chüc k nim Xuân Mu 
than: 209,9 triu dông; bô sung Phông Lao dng TBXH 4n chuyên go cru tr(Y: 52 
triu dOng; Hi nông.dân tO chirc Dai  hi 129,8 triu dông; Huyn di huãnluyn 
quân nhân dr bj dçt 1: 508 triu dông; Các xâ An Hái, An Dan và thj trân Chi 
Thanh diên tap 270 triêu dông, huyên dôi huán luyên quãn nhân du bi dat 2 673 
triu dôngvà thàrn chiên sT rnâi nhp ngU: 154 triu dông; Huyn üy to chIrc dua 
can b6 chiên sT viêng Lang Bàc và thm thU do Ha Ni: 68 triu dong.). 

* Kinh phi duçrc kéo dài và chuyên nguOn näm 2017 sang 2018 thirc hin: 

- Chi du tix phát trin thirc hin: 16.559/ 37.726 triu dng, d.t 43,89% 
thirc hin giâi ngân dOi vth các cong trInh ducic thanh toán kéo dài thuc Chuang 
trInh MTQG xây drng nOng thôn mth 1.529 /9.081 triu dOng; Von trái phiêu 
Chinh phU thrc hin Dé an KCH tnrmg lap hoc: 15.000/21.243 triu dông. 

- Chi thuang xuyên thuc hiên la 15 300/ 83.487 triêu dông, dat 18,33%, chu 
yêu la' nguôn h07  trçi co' miic tiêu ti'r trung uang thirc hin cãi cách tiên luang sr 
nghip giáo d%lc nàm 2017 ye cuôi näm chua giãi ngân kip, thirc hin chInh sách 
bâo v và phát triên dat trOng lUa theo Nghj djnh 35/2015/ND-CP 

2/ Chi tir ngun b6 sung co'm1c tiêu ti'r ngân sách c.p trén thirc hin: 9.997/ 
85.166 triu dông dat  11,74%, trong do: 

- Chi du tu phát trin thirc hin: 2.3 32/ 59.838 triu dng dat  3,90% thirc 
bin giâi ngân chU yêu do vâi các cong trInh chuyên tiêp thuc Chuang trInh 
MTQG xây dimg nông thôn mâi la' 1.032 triu dông; thrc hin chinh sách ho trcl 
ngithi có cOng cách mang ye nhà a theo Quyet djnh 22/2013/QD-TTg thanh toán 
tm irng näm 2017 la'1.300 trong kê hoach vOn 2018: 25.140 triu dông 

-Chi thuông xuyên thirc hin la' 7.665/ 25.328 triu dng, dat  30,26%, giài 
ngân von khäc phic các cOng trInh thit hi do bão sO 12 và mua Ifi 2017 gay ra: 
7.600/8.259 triu dOng. 

(Sá lieu chi tjlt theo Bie2u s6 95/CK-NSNN dInh kern). 

III- Dánh giá chung: 

• 	
Qua dánh giá, phãn tich kt qua thirc hin nhim vi1 thu, chi NSNN 6 tháng 

dâu nãm 2018, nhiêu khoan thu, chi ngân sách dja phuang thrc hin dat  khá so vâi 
dir toán huyn giao. Ben ctnh do, cOn mt sO khoán thu, chi thirc hin chua dat 
nhiêm vu dr toán de ra. 

a) Ve^ thu ngân sách: 

- Thirc hin tng thu NSNN trên dja bàn thirc hin 6 thang nm 2018 dat t 
l khá cao 68,26% so vâi tiên d, tuy nhiên van con 03 khoãn thu dat  rat thâp so dr 
toánduçc giao (duOi 50%): Thu ti'r thuê cOng thuang ngoài quôc doanh 39,81%; 
Thuêthu nhp cá nhân 44,7%; Thu tü qu dat cOng ich, hoa lçii cOng san tai  các x 
thj trân dat  42,54% trong do Thu tt'r thuê cOng thuong ngoài quôe doanh co' ti tr9ng 
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lan trong Co cu ngun thu can d& ngân sách; ciii thE do mt sO^ nguyen nhân 
yêusau: 

- Hot Ong san xut kinh doanh cüa cac doanh nghip 6 tháng du näm 
2018 tang trtthng cham; Anh hiiâng IQ liit cuôi nãm 2017 1am hot dng san 
xuât, kinh doanh trên dja bàn gp nhiêu khó khän, hot dng nuoi trông và khai 
thác thüy hài san hiu qua thâp, sirc mua thj trtthng giâm .... ; So thuê kê khai cUa 
các doanh nghip thâp, không dam bâo nguôn thu so dir toán 

- ' thüc chip hânh nghia vi np thu cüa nguai np thud chua cao, nhiu 
doanhnghip và ho^ kinh doanh thua Io^ không có khâ nãng np thuê dung hin. 
Mt so doanh nghip hot dng trong 11th vrc xây dirng chü au ti.r sü dung von 
NSNN can n(y nên chm np tiên thuê. So khác dã áp dung các bin pháp crOng 
chê, hin dã ngrng hoat dng, không có khã näng np tiên thuê nq.(Cty TNHH 
XN Chi Thành, CTCP NgçcXanh, Cty ThHEI Truô'ng Hiêu, DNTN168, DNTN 
Hunh Hung, Cty TNHH Tuân Phuong Trang...) 

- Mt s6 doanh nghip yang lai dn khai thác tài nguyen ké khai thu 
nhung da ngirng boat dng dé nor thuê: Cty TNIHH TM&TVDT Quoc Bão (khai 
thác cat ô An Ninh Dông), Cty TNHH XD Son Hâi (TP Tuy Hôa); Cty TN}IH 
An Binh (Binh Dinh)... 

- Hu h& các cp, các ngành du dä phi hqp t& trong trin khai thirc hi 
thim vii quàn 1 thu ngân sách nhà nixóc. Ben canh  do, van con mt so don vi, di 
phi.rong thirc hin chi.ra dông b, chat chê trong cong tác quãn 1 và to chirc thi 
hin các nguôn thu dã phdn cap. Tiên d6 thirc hin thu nga^n sách cüa các xâ, ti 
trân cüng không dông dêu. 

b) Cong tác quãn l chi ngân sách dja phuong thçrc hin 6 tháng nm 201 
các don vi, dja phuong thin chung dä giài quyêt dixçic các nhim vii chi trên dja bar 
nhiêu chi tiêu chi thirc hin dat  so vai du toán HDND huyn giao, gop phân thx 
hin các nhim vi phát triên kinh tê - xA hi, gitt vQng an ninh chInh tri trén dja bar 
Cong tác quãn 1 chi thu?mg xuyên 6 tháng näm 2018 dã cci bàn thrc hin tiêt kin 
dñng chê do^ nhà nuac qui djnh; dam bào thrc hin cáo giâi pháp cüa ChInh phü qu 
djnh tai Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 ye nhffiig thim v11, giãi phá 
chü yêu diêu hành th?c hin kê hoach phát triên kinh tê - xâ hi và dr toán ngâ 
sách nhà nuOc näm 2018 ;  Tuy nhiên trong qua trInh diêu hành chi ngan sách di 
phuong cüng bc 10^ mt so ton tai, dO la': 

Vn dAu tu XDCB thrc hin 6 tháng thirc hin t' Ie^ thp. Co nhiu nguyêi 
nhân nhung chü yêu: 

Vic áp ding co ch8 dc thu theo Nghj djnh 161/ND-CP ngày 02/12/201 
cüa ChInh phü, triên khai vào thirc té cOn gp nhiéu khó khän và lung tüng tü khât 
trInh phé duyt chü tni.rong dâu tu den vic triên khai hoat dng cüa Ban giám sá 
cong dông nhu: Vic buy dng phân von tham gia cüa nguai dan trên dja bàn các 
xâ dc bit khO khàn bâi ngang yen biên; nhiêu loai  cong trInh chug có thiêt ké 
mâu, thiêt kê diên hInh; yjéc lira ch9n nhà thâu theo hInh thuc tham gia thirc hir 
cüa cong  dông g.p khó khän do dja bàn xã không to chüc duc các nhóm th, t 



thçi; Ban giám sat cong  dng & eác xã thiu các diu kin v8 nàng 1irc và kinh phi 
dê giám sat cong trInh... 

Theo quy djnh tai  Thông tu sO^ 03/2016/TT-BKEDT ngày 05/5/2016 cüa B 
Ké hoch và Dâu tt.r ye quy djnh chi tiêt dôi vâi hoat dng dào tao, bôi dixông ye 
dâu thâu thI các to chirc dâu thâu chuyên nghip, doanh nghip, doWn vj tu van dâu 
thâu phãi có chüng chi hành nglié hot dng dâu thâu. Tuy nhiên, hin ti trén dja 
bàn tinh có rat it don vj có dU diêu kin hot dng tu van dâu thâu, vic triên khai 
dâu thâu con chm. Ngoài ra con mt sO nguyen nhãn khác duqc báo cáo ci ii the ti 
Báo cáo tInh hInh thirc hin dâu tu xây dung 6 thing dâu näm 2018. 

Tom 4ii: Kt qua thirc hin nhirn v11 tài chInh NSNN 6 tháng näm 2018 nhu 
dã dánh giá và phân tIch nêu trên, nhiêu khoàn thu, chi ngân sách thrc hin tang 
hcm näm trixâc và t 1 dt khá so vri dr toán giao. Tuy nhiên van cOn nhiéu khoàn 
thu thrc hin chua dtt so vâi yêu câu nhim vi ii. Hott dng cüa các doanh nghip 
trén dia ban huyên dã co tang trirong nhung không cao, môt so doanh nghiêp van 

'cOn khó khän, nçi thuê kéo dài vn chua xü 1 dt diem; diêu do ânh-hu&ng den 
cong tác thu NSNN trên dja bàn. 

Cong tác quãn 1 chi ngân sách dja phuong nhIn Chung dä co bàn thirchin 
dam bão dUçIC các khoàn chi phic vi nhu câu phát triên kinh tê-xâ hi, Ondjnh 
quOc phOng- an ninh cüa dja phrnmg. Các don vj, các ngành, các xâ, thi trân dã 
quãn 1 chi trong phm vi du toán dtrçic giao, thirc hin chi tiêt kim, darn báo djnh 
mirc, chê Q nha nuâc qui djnh; gop phân thrc hin các nhim vi phát triên kinh tê-
xã hi, gitr vng an ninh-chInhtrj, dam bão an sinh xâ hi trên dja bàn huyn Va 
nghiêm tüc thirc hin Nghj quyêt sO 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 cüa Chinh phü ye 
nhUng nhim vi, giãi pháp Chu'yêu diêu hành thirc hi en Kê hoach phát triên kinh 
tê-xâ hi va dr toán ngân sách nhà nixóc nãm 2018. 

Phan thu hai: 

NHIM VJ TIIIU-CHI NGAN SACH 6 THANG CUOI NAM 2018 

Tip tiic thirc hin các miic tiêu phát trin kinh th-xâ hi và an ninh quc 
phOng cüa huyn Tuy An nãm 2018 và trén co so,  các  tiêm nàng phát triên kinh té - 
xã hi cüa dja phisong. UBND huyn Tuy An dukiên nhim vii thu-chi ngân sách 
6 tháng cuôi nàm 2018 nhu sau: 

- Thu can di ngân sách trên dja bàn cOn phài thirc hin: 17.798 triu dng. 
(56.080 triu dông - 38.282 triu dông) 

- Tng chi ngãn sách dja phuong cOn phài thrc hi en: 410.749 triu dng 
(686.259 triu dông - 275.510 friu dóng) 

De thiic hin duqc dir toán thu-chi ngân sách 6 tháng cui nàm 2018, ealc giãi 
pháp can thiét trong hot dng tài chinh - ngãn sách la': 
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Ve thu ngân sách: 
Chi eiic thuê can day manh  cong tác tuyên truyên, huàng dan ngu 

thuê ye chInh sách pháp lu.t thuê. Tiêp tiic 4n dng NNT thc hin np th 
tü, nhäm thirc hin các nhim vi.i câi cách thu tic hành chInh, cãi thin môi 
kinh doanh theo Nghj quyêt so 19-201 7/NQ-CP ngày 06/02/2017 cüa ChInh 

- Tp trung kiêm tra ho so quyêt toán thuê, kiém tra các ti khai có 
thun, nhitng lTnh vijc kinh doanh có dâu hiu tiêm an kê khai không dung, I 
phát hin các trtrtmg ho,  p khai quyét toán thuê chisa dung, thông báo yêu 
don vi dieu chinh, bô sung; don doe các don vi np kip th&i so thuê phát si 
NSNN. 

- Tip tic rà soát hO^ kinh doanh de;' dua ht so^ h6 vào quãn l thu 
1iu diêu trakinh tê näm 2017 cüa ngành Thong ké cung cap; Tang ctring c 
khào sat, kiêm tra chông that thu và chãn chinh cong tác quãn 1 khoán thuê 
các h kinh doanh np thué theo phizong pháp khoán, nhât là tp trung vào 
kinh doành có quy mô 16n, nhiêu ngành nghê, kinh doanh 4n tái, xây dirn 
tu nhân. 

Chü tjch UBND 16 xä, thi tnftn chi dao  các b6 phn có lien quan tIch ci 
khai thu nç d9ng, rà soát, kiêm tra 'ai  din tIch dat 5% quân 1, thu ngân sách di 
djnh hin hành. 

Ve chi ngân sách: 

- Trên co sâ khã nàng thu NSNN trên dja bàn, ngun thu bo sung t 
sách cap trên và các nguôn huy dng khác theo quy djnh cüa pháp lut, các 
trân phãi chü dng J 4 kê hoach can dOi ngãn sách theo khâ näng dê dam b 
vu thu câu chi trén dja bàn, han  chê nhftng khoãn chi phát sinh chua that 
thiêt, chi tiêu ngân sách trên tinh than tiêt kim, chi ding mic dIch, dung n 
có hiu qua; có kê hoach chü dng bô trI ngân sách de kjp th&i üng phó 
khi có thiên tai, djch bnh xãy ra. 

- Trin khai thrc hin Co hiu qua Chuang trInh hành dng s 
UBND ngày 8/2/20 18 cüa UBND tinh ye thirc hin Nghj quyêt so 01iQ-' 
01/01/2018 cüa ChInh phü ye nhüng nhimvii, giài pháp chü yêu chi C 
hành thirc hin Kê hoach phát triên kinh t8-xä hi yà dir toán ngân sách r 
näm 2018 Dông thm, tao diêu kiên thuân ii cho doanh nghiêp thuôc c 
phân kinh té trong yiêc dâu ti.r, ti  c.n các nguôn On tin dung dé m& r 
triên san xuât kinh doanh gop phân tang truOng kinh tê và thirc hin nghI 
NSNN. 

- Tang cu&ng cOng tác kim soát chi qua Kho bac  nhà nithc, thirc I 
chê d, chinh sách, tiêu chuân, djnh müc nhà nuâc quy djnh. Mr ly ng 
tru&ng hqp yj pham nguyen täc quãn l tài chInh cüa don vi. Phôi hop tOi 
xâ, thj trân và các phOng ban lien quan triên khai thirc hin nhim vii dâ 
dutoán näm 2018; tránh de don kinh phi vào các tháng cuOi  näm a har  
nhât các thim vi phãi chuyên nguôn sang näm sau. 
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- TIch circ don dc các chii d.0 tu d.y nhanh tin d o^ thirc hin khi luqng 
các du an, cong trInh thuQc thin quyên ducc phân cap. Day nhanh tiên do^ giài 
ngãn cho các d an, cong trInh dä co' hrçng và h sci thanh toán; 

- Tp trung tháo g nhng vuóng m.c trong cong  tác thc h i en chmnh sách an 
sinh xâ hi, giái quyêt kip thi các phát sinh dê dam bào quyên igi cita ngui d. 

- Di vi các khoãn chi tir vn sr nghip thuc các chuong trinh miic tiêu 
Qu6c gia, inh dao  UBND 16 xã, th trân  tang cung triên khai, don d6c thirc hin 
các phu'ong an dã triên khai dê giài ngân và quyêt toán kjp thôi theo Diêu 43 cüa 
Nghj djnh 163/20161ND-CP cXa Chinh phü (guy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu 
cüa Lut NSNJ'T, nêu chrn tre^ thI sê bi thu hôi von, han  chê vic ho tr phát triên 
sãnxuâtô'djaphirang. 

Trên day la' k& qua thirc hitn nhim vi tim, chi ngân sách 6 tháng du 
närn 2018; dê ra rnt so giái pháp co' ban thirc hin nhim i thu, chi ngân sách 
6hthágcu6j nàm 2018./.J-41/ 

No'i nhn: 
- IT Huyn us'; 
- HDND huyn; 
 -CT,cácPCT 

- Các TV UBND huyn 
• UBM1TQVN hiiyn; 
- Dai biu HDND huyn 
- Các ca quan, ban rzganh; 
- UBND tic x, thj trn; 
- Lmi: VT-TCKH. 



UY BAN NHAN DAN 
	

Biu so' 93/CK- NSNN 

HUYN TUY AN 

CAN DO! NGAN SACH HUYN 6 THANG NAM 2018 

Don vi: Triu dng 

- Sosánhithcthrc 
lThc thirc hin vOi (%) 

ST 
NQ1 dung 

Dir toan 
-. hiçn 6 Cüng k' nam 

inaflg Dirtoan 
nám 

nam 
triroc 

TOGNGUONTHUNGAN SACH 
A 56.080 159.495 28441 125,93 

68,26 I Thu can di ngân sách 56.080 38.282 155,98 

56.080 1 Thu nidja 38.282 

0 

68,26 

0,00 

157,22 

0,00 2 Thu vintrçY 0 

Thu chuyn ngun tü näm trirórc chuyn 
0 121.213 0,00 118,48 

sang _ 

TONG CHI NGAN SACH HUYN 686.259 275.510 40,15 144,73 B 

601.093 265.513 44,17 142,47 I Tong chi ngân sách huyn 

43.900 17.064 1 Chi d&uttrphattrin 38,87 103,07 

2 Chi thumgxuyen 428.630 216.590 50,53 144,58 

0 0,00 0,00 
To ngun CCTL tr 50% tang thu NSDP 

40 
nam2Ol8sovaiDTtinhgiao 

5 Ngunnam2017chuynsang 

Dirphông chi ngansách 

121.213 

7.310 

31.859 

2.213 

26,28 

30,27 

159,30 

110,65 6 

Chi tfrngun b sung có muc tiêu 	fir ngân 
sách cap tinh 

85.166 9.997 11,74 249,93 

S 
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Biu so" 94/CK-NSN 

' 	,• 

HUYN TUY AN 

UOC THUC HIN THU NGAN SACH NHA NIJC 6 THANG NAM 2018 

Dan vj: Triêu 

ST 
T 

. 
Nçn dung Dutoan 

iiäm 

llórc thirc 
hiçn 6 
thing 

So sánh iróc thtrc 
hiên vói (%) 

flu toán 
• 
nam 

Cüng k3' 
näm 
trtroc 

A B 1 2 3=2/1 4 

A TONG THUNSNN TREN D!A BAN 56.080 38.282 68,26 157,22 

I Thu nidja 56.080 38.282 68,26 157,22 

1 Thu tr khu vxc doanh nghip nhà ntrâc 250 220 88,00 33,38 

2 
Thu tir khu vrc doanh nghip có v6n dAu 
tu mioc ngoai  

0 0,00 0,00 

3 Thu tkhuckinhtngoàiqucdoanh 16.000 6.369 39,81 112,73 

4 ThueA thu nhâp cánhãn 3.300 1.475 44,70 89,02 

6 L8 phi trtr6c ba 5.500 4.280 77,82 149,44 

7 Thu phi, lphi 1.550 1.357 87,55 99,78 

8 Các khoãn thu v nhà, dt 20.380 17.782 87,25 210,06 

- Thueth dung ddtphinongnghip 230 110 47,83 98,21 

- Thu tinthdungdat 20.000 17.594 87,97 226,35 

- Tin cho thuê d4t, thuê mt ntthc 150 78 522 00 13,45 

9 Thu tin cap quyn khai thác khoáng san 160 

10 Thu tr hot dng xô  so^ kin thit 0 0 0,00 0,00 

11 Thu khácngãnsach 5.200 4.980 95,77 312,23 

F 

Thu tü qu dat cong ich, hoa igi cong an 
khac  

3.900 1.659 42,54 79,04 

H Thu vin trq  

B 
THU NGAN SACH HUYIN DUQC 
HUNG THEO PH AN 

CAP 
 

55.565 37.319 67,16 159,42 

1 Tr các khoãn thu phãn chia 18.630 7.954 42,69 . 	86,46 

2 
CAC khoãnthungãnsáchhuynduccc 
hucmg 100% 

36.935 29.365 79,50 206,66 
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Biu s6 95/CK-NSNN 
HUflN TUY AN 

u'Oc THVC HIN CHI NGAN SACH HUflN 6 THANG NAM 2018 

Dan vi: Triêu ddng 

ST 
T 

N*i dung 
DV toán nàm 

2018 

Uot thyc 
hin 6 
tháng 

So sánh u&c thiyc hin (%) 

Dy toin näm 
Cling k5' 

 nãm trtthc 

A B 1 2 3=2/1 4 

TONG CHI NGAN SAC HUYEN 686.259 275.510 40,15 144,73 

A CHI CAN P01 NGAN SACH HUYN 601.093 265.513 44,17 142,47 

I Chi dAu hr phát tn6 43.900 17.064 38,87 103,07 

I Chi xây dun gcabàn' 43.900 17.064 38,87 103,07 

2- Chi M trq doanh nghip  

II Chi thirô'ng xuyên 428.630 216.590 50,53 144,58 

- Trongdó:  

1 Chi giáodic-dãotovàdyngh 227.799 123.715 54,31 171,03 

2 ChisnghipYth ç  2.634 1.117 42,41 0,00 

3 Chi snghipmôitruông 2.631 1.162 44,17 81,83 

4 Chi van hod thôngtin 2.863 1.358 47,43 115,48 

5 Chi phátthanh,truynhmnh 1.532 516 33,68 121,99 

6 Chi thEdzeththao 854 256 29,98 131,28 

7 Chi dam bão xä hôi 43,958 19.764 44,96 100,35 

8 Chi sr hoat dng kinh t 50.036 15.495 30,97 236,42 

Chi hoat  dng cüa quán 19 hãnh chinh, 
dâng, doàn the- 

87.623 47.493 54,20 119,52 

10 Chi khac ngân sách 1.661 998 60,08 123,06 

11 Ngu6n tang thu 40 0 0,00  
III Nguàn CC tin long 40 0 0,00  

IV Dy phèng chi ngãn sách 7.310 2.213 30,27 110 965 

V Ngu6 näm 2017 sang 121.213 31.859 26,28 159,3C 

1 Chi d&uttrpháttrMn 37.726 16.559 43,89 331,11 

2 Chi thu&ngxuyên 83.487 15.300 18,33 102,0( 

B 
Cifi T(! NGUON BO SUNG CO MUC 
TIEU TYJ'NGAN SACH CAP TREN 

85.166 9.997 11,74 249,9: 

I Chi dku Pr phát triM 59.838 2.332 3,90 11676, 



U'oc thiic So sánh u'&c thic hin (%) 
ST 

Ni dung 
Dir toán näm 

hiên 6 Cüng k5 
T 2018 

tháng Dtrtoánnäm 
 näm trur&c 

A B 1 2 3=2/1 4 
H trg ngui có Cong CáCh mng v nhà 

1 âtheo QD 22/2013/QD-TTg ngày 	. 25.140 1.300 5,17 
26/4/2013  

- Tinh ho trçi Chuang trInh MTQG xây 

2 
dung nông thôn m6i và h trçY xây dim g 

2.880 0,00 

- 

Co si vat chat giáo d1iC main non nm 
2018  

3 
ChnmgtrInhm%1Cti&i quoC giaxâydimg 

13.932 1.032 7,41 
- nông thôn mâi 

4:. ChiicmgtrInh mic tiêu qu6c gia giàm 
5.000 0,00 

- ngheo ben virng  

V6n trái phiu chInh pH - Chuang trInh 
12.886 0,00 

KCH lap hQC mu glad, tiu hoc  

II Chi thirô'ng xuyên 25.328 7.665 30,26 3835 

1 
Sra Chüa nãng Cap dirmg giao thông DH 

10.000 0 0,00 
JC 

32xAnLTnh  

2 
Chuong trInh miic tiêu qu& gia xaydmg 

4.425 0 0,00 
- nông thôn mâi  

3 
Chi.xongtrInh mic tiêu quôc gia giãm 

2.411 0 0,00 
- nghèo ben v0ng  

Kinh phi thirc hin nhim vii dam bão tat 168 0 0,00 
tir an toãri giao thông  

5 Kinh phi khc phic môi truông sau 10 1t 65 65 100,00 

6 
Kinh phi khc phiic thit hi do bào s6 12 

8.259 7.600 92,02 
và mxa 10 


