
Biểu số 02

Đơn vị: Triệu đồng

A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I Nguồn thu ngân sách 11.295.174

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.086.531

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.208.643

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 6.297.179

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.353.909

- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 557.555

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 11.293.774

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 7.430.753

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 3.863.021

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 3.104.644

-
Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, 

chính sách
758.377

- Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

III Bội thu NSĐP 1.400

B NGÂN SÁCH HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 5.596.121

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.733.100

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.863.021

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.104.644

-
Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, 

chính sách
758.377

- Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 5.596.121

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH 

HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
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