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DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2021 

Dự toán thu NSNN năm 2021 được xây dựng 
theo đúng chính sách, chế độ hiện hành 

Đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 
2020 và giai đoạn 2016-2020, dự báo tình hình 
đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Thực hiện các văn bản pháp luật về thuế mới sửa 
đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế 
quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế 



CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 

Tổng chi ngân sách địa phương là 15.356.717 triệu đồng 

• Chi ngân sách cấp tỉnh là 10.011.132 triệu đồng 

• Chi ngân sách cấp huyện là 5.345.585 triệu đồng 

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh là 8.818.428 triệu đồng 

• Chi đầu tư phát triển là 1.755.484 triệu đồng 
• Chi thường xuyên là 3.423.745 triệu đồng 
• Các khoản chi còn lại: 3.639.199 triệu đồng 

Chi cân đối ngân sách cấp huyện là 5.345.585 triệu đồng 

• Chi đầu tư phát triển là 879.082 triệu đồng 

• Chi thường xuyên là 4.292.438 triệu đồng 
• Các khoản chi còn lại: 174.065 triệu đồng 



CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 
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Chi đầu tư phát triển: 

1.755.484 triệu đồng 

Chi khác còn lại: 

3.639.199 triệu đồng 

Chi thường xuyên: 

3.423.745 triệu đồng 

1. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 

- Chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; 

- Chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên; 

- Tăng cường trang thiết bị giáo dục; sửa chữa, cải tạo nâng cấp trường, lớp học; 

trang thiết bị dạy học thông minh cho các trường tiểu học công lập; mua sắm  

thiết bị dạy học tối thiểu; 

- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực… 

2. Sự nghiệp y tế 

- Thực hiện  phòng chống dịch bệnh, các kế hoạch, đề án của ngành y tế và thực 

hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; 

- Mua thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ 

em dưới 6 tuổi... 

3. Sự nghiệp kinh tế 

- Thực hiện hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi;  

- Thực hiện chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại; chương trình 

khuyến nông, khuyến ngư;  

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuât 

hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững;  

- Thực hiện xây dựng nông thôn mới… 

4. Sự nghiệp bảo đảm xã hội 

- Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; cho vay đối với người khuyết tật và các 

doanh nghiệp, cơ sở SXKD sử dụng lao động là người khuyết tật; 

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; 

- Thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng… 

5. Sự nghiệp môi trường 

- Hỗ trợ bảo vệ môi trường tại các địa phương có hoạt động khai thác khoáng 

sản; 

- Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, vệ sinh môi trường 

trong các trường học…. 
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