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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tính 

đến ngày 28/12/2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

  

Căn cứ Thông báo số 219/TB-UBND, ngày 28/12/2020 về Thông báo nội 

dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 12 năm 2020. 

Qua rà soát, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo cụ thể tình hình thực hiện kế 

hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 Tính đến thời điểm ngày 

28/12/2020, Cụ thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư: 

Tổng kế hoạch vốn giao: 222.215 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 

28/12/2020 là: 196.427 triệu đồng, đạt 88,39% so với kế hoạch vốn, trong đó: 

1. Chi ngân sách huyện 

Tổng kế hoạch vốn giao: 152.247 triệu đồng; thực hiện giải ngân đến ngày 

28/12/2020 là: 140.453 triệu đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch vốn, cụ thể: 

- Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí: 35.766 triệu đồng; Thực hiện giải 

ngân 31.022 triệu đồng, đạt 86,7% so với KH vốn. 

- Vốn tăng thu ngân sách huyện năm 2018 (chuyển nguồn năm 2018 sang 

năm 2019): 19 triệu; thực hiện giải ngân 8 triệu đồng, đạt 41%. 

- Vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2018 (chuyển nguồn năm 2018 sang 

năm 2019): 13.113 triệu đồng; thực hiện giải ngân 13.025 triệu đồng, đạt 99%. 

- Vốn kết dư ngân sách huyện năm 2019: 5.324 triệu đồng; thực hiện giải 

ngân 3.743 triệu đồng, đạt 70%. 

- Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019: 1.000 triệu đồng, hiện nay các 

đơn vị đang triển khai thực hiện. 

- Nguồn thu sử dụng đất: 1.635 triệu đồng thực hiện giải ngân 332 triệu 

đồng, đạt 20%. 

- Vốn Đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia: 95.390 triệu đồng; thực hiện 

giải ngân 92.323 triệu đồng, đạt 96,8%. Trong đó: 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 49.598 

triệu đồng, thực hiện giải ngân 49.128 triệu đồng, đạt 99,1%. 

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 45.792 triệu 

đồng, thực hiện giải ngân 43.195 triệu đồng, đạt 94,3%. 

      

        (Có biểu chi tiết 02 kèm theo) 

2. Chi ngân sách tỉnh 

Tổng kế hoạch vốn: 69.967 triệu đồng (trong đó: kế hoạch vốn giao trong 

năm: 52.278 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 thực hiện: 

17.689 triệu đồng). Tình hình thực hiện giải ngân tính đến ngày 28/12/2020: 

55.970 triệu đồng, đạt 80% so với kế hoạch vốn, cụ thể:  
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- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình 30a): 38.267,1 triệu 

đồng; thực hiện giải ngân 28.970 triệu đồng, đạt 75,7%. 

- Vốn dự phòng ngân sách trung ương: 27.000 triệu đồng; thực hiện giải 

ngân 27.000 triệu đồng, đạt 100%. 

- Vốn AiLen: Kế hoạch vốn giao 4.700 triệu đồng, hiện nay các đơn vị 

đang triển khai thực hiện. 

        (Có biểu chi tiết 03 kèm theo) 

II. Tình hình thực hiện giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các 

CTMTQG: 

Tổng kế hoạch Vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao: 

30.264 triệu đồng; thực hiện giải ngân 14.577 triệu đồng, đạt 48,29 %. Trong đó: 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 15.418 

triệu đồng, thực hiện giải ngân 10.205 triệu đồng, đạt 66,51%. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 14.846 triệu 

đồng, thực hiện giải ngân 4.371 triệu đồng, đạt 29,45%. 

                                    (Có biểu chi tiết 04 kèm theo) 
 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà 

nước năm 2020 tính đến ngày 28/12/2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- UBND các xã; 

- Các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư; 

- Lưu: VT-TCKH. 

 

 

 

 

 

 

   KT. TRƯỞNG PHÒNG 

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

                   Nguyễn Thanh Thủy 
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