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I. BỨC TRANH TỔNG THỂ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN) NĂM 2021

Tổng số thu NSNN: 364.893 tỷ đồng
Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 92.720 tỷ đồngTổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 92.720 tỷ đồng
Bội chi ngân sách: 14.873 tỷ đồng.
Tổng mức vay: 16.026 tỷ đồng



II. DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021

Tổng số thu NSNN năm 2021 là 364.893 tỷ đồng, tăng 3,66% 
so với ước thực hiện năm 2020.

Th ội đị

248.343 tỷ đồng, tăng 4,35% so với
ƯTH năm 2020Thu nội địa ƯTH năm 2020

8 550 tỷ đồ iả 18 % ới
Thu từ dầu

thô

8.550 tỷ đồng, giảm 18,57% so với
ƯTH năm 2020

Thu từ hoạt
108.000 tỷ đồng, tăng 4,35% so với

ƯTH năm 2020ạ
động Xuất
nhập khẩu

ƯTH năm 2020



II. DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2021

Tổng số thu NSNN năm 2021 là 364.893 tỷ đồng, tăng 3,66% 
so với ước thực hiện năm 2020.364.893

29,60%

Tổ ố thTổng số thu
NSNN

364.893
Tỷ đồng

68,06%

2,34% Tỷ đồng

Thu nội địa Thu từ dầu thô Thu từ hoạt động Xuất nhập khẩu



III. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

170 Đơn vị tính: Tỷ đồng

4.282

8.755

Thu NSĐP  hưởng theo phân cấp 
Tổng thu

Tổng thu 
NSĐP 

Nguồn CCTL năm trước chuyển sang

Bổ sung có mục tiêu từ NSTW

NSĐP

82.129
82.129

69.092



Tổ ố hi â đối â á h đị h ă 2021 là 92 720 tỷ đồ iả

IV. DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 là 92.720 tỷ đồng, giảm
0,68% so với dự toán năm 2020.3

Trong đó:

Chi đầu tư
Chi đầu tư phát triển

38.289 tỷ đồng, tăng 6 05% so với dự toán năm 2020Chi đầu tư
phát triển

38.289 tỷ đồng, tăng 6,05% so với dự toán năm 2020

Chi thường xuyên
Chi thường

xuyên

Chi thường xuyên
47.925 tỷ đồng, tăng 2,73% so với dự toán năm 2020

Chi trả nợ lãi vay
Chi trả nợ

lãi vay 1.424 tỷ đồng



IV. DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Chi đầu tư phát triển

h h ờ ê
1,63%

6%

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa 
phương vay

Các khoản chi còn lại khác

ổ ố 44,94%Tổng chi cân đối
NSĐP

92.720 tỷ
ồ

47,43% 

đồng



IV. DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

NGÂN SÁCH 
QUẬN –
HUYỆN Ệ
[VALUE]

 Chi Ngân sách Thành phố
65 427 tỷ đồng Tổng chi cân

đối NSĐP65.427 tỷ đồng.
 Chi ngân sách Quận -

Huyện
27 293 tỷ đồng

đối NSĐP

92.720 
tỷ đồng

[CATEGORY 

27.293 tỷ đồng tỷ đồng

NAME]
[VALUE]



IV. DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NSĐP VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN

Đ ị í h Tỷ đồĐơn vị tính: Tỷ đồng

Chi NSTP theo lĩnh vực

ST
T Nội dung Dự toán

năm 2021

II Chi thường xuyên 21.167[VALUE]
7%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.263

2 Chi khoa học và công nghệ 1.027
Chi Ngân sách

Thành phố
3 Chi y tế, dân số và gia đình 2.093

4 Chi văn hóa thông tin 438

5 Chi hát th h t ề hì h 60

[VALUE]

[VALUE]
Thành phố

65.427 tỷ
đồng.

5 Chi phát thanh, truyền hình 60

6 Chi thể dục thể thao 576

7 Chi bảo vệ môi trường 2.446

8 Chi các hoạt động kinh tế 5.982

9 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, 
đoàn thể 3.283Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên

10 Chi bảo đảm xã hội 1.325Chi trả nợ lãi vay Các khoản chi còn lại khác



V. BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

18.335 tỷ đồng18.335 tỷ đồng

13.932 tỷ đồng 4.403 tỷ đồng

Số bổ sung từ ngân sách

cấp trên

Số bổ sung từ ngân sách 

cấp trên để thực hiện 
cấp trên cải cách tiền lương



VI. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHẢI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021

Phối hợp chặt chẽ cơ quan thuế, hải quan tăng cường 
các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng 
nguồn thu Tăng cường quản lý tài chính doanhnguồn thu. Tăng cường quản lý tài chính doanh 

nghiệp, đẩy mạnh tiến độ triển khai phương án cơ cấu 
lại, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp nhà nướcdoanh của các doanh nghiệp nhà nước

Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; đảm

bảo nguồn lực ứng phó dịch bệnhbảo nguồn lực ứng phó dịch bệnh

ố ấ ấ ềĐảm bảo khả năng xử lý tốt nhất các vấn đề tài
chính đối với các đơn vị hành chính khi năm
2021 là năm đầu tiên thực hiện tổ chức chính

ề ắ ếquyền đô thị và sắp xếp, sáp nhập các đơn vị
hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội.




