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NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 
 

1. Thu ngân sách nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước quý I năm 2021 thực hiện 1.000.750 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 897.374 triệu đồng, bằng 22% so với dự toán Thủ tướng 

Chính phủ giao và bằng 19% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, thu xuất nhập 

khẩu ước đạt 103.376 triệu đồng, bằng 52% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ 

giao và đạt 41% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương 

Thu ngân sách địa phương quý I năm 2021 thực hiện đạt 2.716.846 triệu 

đồng, bằng 23% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và 22% chỉ tiêu Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao, trong đó:  

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 838.346 triệu đồng. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: 1.267.800 triệu đồng. 

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 610.700 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 thực hiện hết đạt 3.371.703 triệu 

đồng, bằng 28% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 27% chỉ tiêu Nghị 

quyết HĐND tỉnh, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 188.796 triệu đồng, bằng 7% so với chỉ 

tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện 2.597.405 triệu đồng, bằng 32% chỉ tiêu 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: Thực hiện 

584.202 triệu đồng, bằng 35% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 


