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BÁO CÁO
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
6 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân
sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ
Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn
vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-STC ngày 10/12/2020 của Sở Tài chính về
việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng
Nai năm 2021;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm
2021, Sở Nông nghiệp và PTNT công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình
hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau:
I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có tổng số thu là
67.255,02 triệu đồng, đạt 59,24% so với dự toán giao đầu năm và đạt 87,72% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số thu phí, lệ phí là 39.789,8 triệu đồng, đạt
67,91% so với dự toán giao đầu năm (bằng 90,92% so với cùng kỳ năm trước);
số thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là 21.709 triệu đồng, đạt 96,50%
so với dự toán giao (bằng 27,37% so với cùng kỳ năm 2020); số thu khác là
10.712,3 triệu đồng, đạt 49,72% so với dự toán giao đầu năm (bằng 82,36% so
với cùng kỳ năm trước).
II. Chi từ hoạt động thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chi từ
hoạt động thu phí, lệ phí, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ là
25.803,62 triệu đồng, đạt 50,51% so với dự toán giao (bằng 89,20% so với cùng
kỳ năm trước).
Tổng số kinh phí nộp ngân sách Nhà nước là 1.661,597 triệu đồng, đạt
43,01% so với dự toán (bằng 170,77% so với cùng kỳ năm 2020).
III. Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021:
Dự toán chi ngân sách năm 2021 đã được phê duyệt của Sở Nông nghiệp
và PTNT là 208.826,24 triệu đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp là
48.170,93 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp là 86.291,36 triệu đồng;
kinh phí quản lý nhà nước là 44.214 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp Thủy lợi là
19.950 triệu đồng và kinh phí XDCB là 10.199,95 triệu đồng. Tình hình thực
hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể
như sau:
+ Kinh phí sự nghiệp Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng chi
sự nghiệp Lâm nghiệp là 16.820,02 triệu đồng, đạt 34,92% so với dự toán giao
đầu năm (bằng 54,52% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, kinh phí tự chủ là
6.462,91 triệu đồng, đạt 39,26% so với dự toán giao đầu năm (bằng 48,66% so
với cùng kỳ năm trước); kinh phí không tự chủ là 10.357,11 triệu đồng, đạt
32,66% so với dự toán giao (bằng 60,37% so với cùng kỳ năm trước).
+ Kinh phí sự nghiệp Nông nghiệp: Tổng chi sự nghiệp Nông nghiệp:
9.125,16 triệu đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là: 2.671,94
triệu đồng, đạt 38,63% so với dự toán giao; kinh phí thực hiện chế độ không tự
chủ là 6.453,22 triệu đồng, đạt 8,13% so với dự toán giao (bằng 97,04% so với
cùng kỳ năm trước).
+ Kinh phí quản lý nhà nước: Tổng kinh phí quản lý nhà nước năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT là 44.214 triệu đồng, trong đó kinh phí thực hiện
tự chủ là 16.629,51 triệu đồng; kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là
1.231,09 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT
thực hiện 17.860,61 triệu đồng, đạt 40,40% so với dự toán giao (bằng 238,21%
so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, kinh phí thực hiện chế độ tự chủ là
16.629,51 triệu đồng, đạt 44,09% (bằng 84,43% so với cùng kỳ năm trước);
kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ là 1.231,09 triệu đồng, đạt 18,95% so
với dự toán giao (bằng 391,99% so với cùng kỳ năm trước).

+ Kinh phí sự nghiệp Thủy lợi: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông
nghiệp và PTNT thực hiện 3.428,69 triệu đồng (kinh phí thực hiện chế độ không
tự chủ), đạt 17,19% so với dự toán giao (bằng 90,28% so với cùng kỳ năm
trước).
+ Kinh phí Chương trình XDCB: Tổng kinh phí thực hiện là 10.199,95
triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện
6.129,24 triệu đồng, đạt 60,09% so với dự toán giao.
(Đính kèm biểu đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm
2021)
Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
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