
THUYẾT MINH 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH LŨY KẾ ĐẾN  
QUÝ III NĂM 2021 

A. Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách 

I. Thu ngân sách 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2021 theo Quyết 
định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Lào Cai (sau 
đây gọi là dự toán UBND tỉnh giao) là 9.500 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa là 

7.600 tỷ đồng; thu hoạt động xuất nhập khẩu là 1.900 tỷ đồng. 

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế đến quý III năm 2021 đạt 6.150 tỷ đồng, 

bằng 85% dự toán trung ương giao, bằng 65% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 
128% so với  cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

1. Thu nội địa đạt 5.017 tỷ đồng, bằng 91% dự toán trung ương giao, bằng 
66% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

thu từ thuế, phí và thu khác đạt 3.502 tỷ đồng, bằng 81% so với dự toán trung 
ương giao, bằng 70% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 125% so với cùng kỳ năm 
trước. Phân tích một số khoản thu chủ yếu như sau: 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 761 tỷ 
đồng, bằng 91% dự toán Trung ương giao, bằng 85% dự toán UBND tỉnh giao và 

bằng 136% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 61 tỷ 

đồng, bằng 64% dự toán Trung ương giao, bằng 64% dự toán UBND tỉnh giao và 
bằng 130% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38 tỷ đồng, 
bằng 30% dự toán Trung ương giao, bằng 21% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 

87% so với cùng kỳ năm trước.  

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.354 tỷ đồng, bằng 87% dự 

toán Trung ương, bằng 78% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 149% so với cùng 
kỳ năm trước. 

- Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 150 tỷ đồng, bằng 83% dự toán Trung ương, 

bằng 79% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 99% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 174 tỷ đồng, bằng 62% dự toán trung ương 

giao, bằng 60% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 100% cùng kỳ năm trước. 

- Thu lệ phí trước bạ đạt 174 tỷ đồng, bằng 71% dự toán trung ương giao, 

bằng 71% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu phí, lệ phí đạt 275 tỷ đồng, bằng 56% dự toán Trung ương giao, bằng 

50% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. 



2 

 

- Thu tiền sử dụng đất đạt 1.351 tỷ đồng, bằng 135% dự toán trung ương 

giao, bằng 66% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 167% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu tiền cho thuê đất đạt 127 tỷ đồng, bằng 71% dự toán trung ương giao, 
bằng 23% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 168% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 244 tỷ đồng, bằng 78% dự 
toán Trung ương giao, bằng 71% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 125% so với 

cùng kỳ năm trước.  

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 23 tỷ đồng, bằng 91% dự toán Trung 

ương giao, bằng 76% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 122% so với cùng kỳ năm 
trước. 

- Thu khác ngân sách đạt 155 tỷ đồng, bằng 76% dự toán Trung ương giao, 
bằng 75% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 173% so với cùng kỳ năm trước.  

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.133 tỷ đồng, bằng 65% dự toán 
trung ương giao, bằng 60% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 102% so với cùng kỳ 

năm trước. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 14.044 tỷ đồng, bằng 120% dự 
toán trung ương giao, bằng 102% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 115% so với 
cùng kỳ năm trước.  

(Số liệu chi tiết thu ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNN, 
Biểu số 60/CK-NSNN đính kèm) 

II. Chi ngân sách địa phương 

Tổng chi NSĐP đạt 9.394 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Trung ương giao, bằng 

76% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 74% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Chi cân đối NSĐP đạt 8.906 tỷ đồng, bằng 74% dự toán UBND tỉnh giao và 

bằng 86% cùng kỳ năm trước  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP đạt 488 tỷ đồng, đạt 

29% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 25% cùng kỳ năm trước. 

 (Số liệu chi tiết chi ngân sách theo Biểu số 59/CK-NSNN, 

Biểu số 61/CK-NSNN đính kèm) 



Biểu số 59/CK-NSNN

Dự toán
năm

 Cùng kỳ
năm trước 

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA 9,500,000 9,367,858 99 118

I Thu cân đối NSNN 9,500,000 6,149,746 65 128

1 Thu nội địa 7,600,000 5,016,941 66 135

2
Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập
khẩu

1,900,000 1,132,805 60 102

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển
sang

3,218,112 103

B TỔNG CHI NSĐP                            13,789,000 9,393,816 68 76

I Chi cân đối NSĐP 12,097,196 8,905,816 74 86

1 Chi đầu tư phát triển    3,561,570 4,173,498 117 75

2 Chi thường xuyên                             7,720,626 4,731,045 61 99

3 Chi trả lãi, phí vay   3,900 1,273 33 170

4 Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính   1,100 0 0

5 Dự phòng ngân   260,000 0

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương   550,000 0

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ
NSTW cho NSĐP

  1,691,804 488,000 29 25

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 85,000 0

 D CHI TRẢ NỢ GỐC 80,100 66,762 83 83

UBND TỈNH LÀO CAI

STT Nội dung
Dự toán 

năm

Đơn vị: Triệu đồng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2021

So sánh ước thực
hiện với (%)

Ước thực
hiện Quý III



Biểu số 60/CK-NSNN

Dự toán
năm

 Cùng kỳ
năm

trước 

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA 9,500,000 6,149,746 64.7   129.9 

I Thu nội địa 7,600,000 5,016,942 66.0   158.1 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 995,000 821,981 82.6   135.8 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

170,000 38,496 22.6   86.7 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1,730,000 1,354,450 78.3   153.5 

4 Thuế thu nhập cá nhân 190,000 150,256 79.1   99.9 

5 Thuế bảo vệ môi trường 290,000 173,884 60.0   100.2 

6 Lệ phí trước bạ 244,000 174,362 71.5   118.8 

7 Thu phí và lệ phí 550,000 275,196 50.0   95.7 

8 Các khoản thu về nhà, đất 2,605,200 1,483,671 57.0   259.1 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 46

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2,200 3,843 174.7   202.9 

- Thu tiền sử dụng đất 2,050,000 1,350,637 65.9   271.0 

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 550,000 127,229 23.1   178.5 

-
Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước

3,000 1,916 63.9

9 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 342,800 244,012 71.2   126.3 

10
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

6,000 12,411 206.9

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 30,000 22,878 76.3   122.0 

12 Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 600 259 43.2   135.6 

13 Thu khác ngân sách 206,400 154,541 74.9   174.9 

14
Thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư
hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường

240,000 110,545 46.1

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1,900,000 1,132,804 59.6   237.1 

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 511,221   217.7 

Đơn vị: Triệu đồng

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2021

So sánh ước thực
hiện với (%)

UBND TỈNH LÀO CAI

STT NỘI DUNG Dự toán năm
Ước thực

hiện quý III

1



Biểu số 60/CK-NSNN

2 Thuế xuất khẩu 266,833   220.9 

3 Thuế nhập khẩu 132,811   8,213.4 

4 Thuế tiêu thu đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 1,281 18,300

5
Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập
khẩu

8   0 

6
Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào
Việt Nam

220,108

7 Thu khác 542   0 

IV Thu viện trợ   -   

B
THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO
PHÂN CẤP

7,125,642 4,722,373 66.3   121.3 
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Biểu số 61/CK-NSNN

Dự toán
năm

 Cùng kỳ
năm

trước 

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 13,789,000 9,393,816 68.1   74.7 

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 12,097,196 8,905,816 73.6   87.8 

I I. Chi đầu tư phát triển:          3,561,570 4,173,498 117.2   77.3 

1 Chi đầu tư phát triển cho các dự án   3,384,239 4,070,373

2

Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức
tài chính của địa phương theo quy định pháp
luật.

  22,560 8,257

3 Chi đầu tư phát triển khác 94,868

4 Chi bổ sung vốn Quỹ phát triển đất   154,771 0.0

II Chi thường   7,720,626 4,731,045 61.3   99.8 

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và   3,688,094 2,228,107 60.4   104.6 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công   35,724 15,848 44.4   60.9 

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 579,685   96.3 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 53,858   113.3 

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 48,459   192.5 

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 2,281   73.0 

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 134,535 84,077 62.5   114.2 

8 Chi sự nghiệp kinh tế 192,218   106.3 

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính,
đảng, đoàn thể

1,148,873   99.0 

10 Chi bảo đảm xã hội 143,656   52.1 

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

  3,900 1,273 32.6 261.9

IV Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,100 0.0

V Dự phòng ngân   260,000 0.0

VI Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương   550,000 

B

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NSTW CHO NSĐP

  1,691,804 488,000 28.8 24.8

UBND TỈNH LÀO CAI

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ III NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán

năm
Ước thực

hiện quý III

So sánh ước thực
hiện với (%)




