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BÁO CÁO 

Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán  
ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 của Sở Tư pháp 

 
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC 

ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với 
đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Quyết định số 
1858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2021. Sở Tư pháp báo cáo công khai số liệu và thuyết minh 
tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Sở trong quý I năm 2021, 
cụ thể như sau: 

I. Thu Ngân sách nhà nước (NSNN): 

Tổng thu NSNN tại Sở thực hiện Quý I năm 2021 là 67 triệu đồng, đạt 12% dự 
toán, bao gồm: 

1. Thu phí cấp phiếu lý lịch tư pháp: 34 triệu đồng (từ 12/2020- 03/2021), đạt 
15% dự toán được giao. 

2. Thu thù lao dịch vụ đấu giá: 33 triệu đồng, đạt 9% dự toán được giao. 

II. Chi Ngân sách nhà nước (NSNN): 

Tổng chi NSNN tại Sở thực hiện trong quý I năm 2021 là 1.722 triệu đồng, đạt 
17% dự toán. Trong đó: 

 1. Chi quản lý nhà nước: 1.106 triệu đồng, đạt 18% dự toán 

2. Chi giáo dục – đào tạo: 1 triệu đồng, đạt 0,1% dự toán. 

3. Chi bảo đảm xã hội: 516 triệu đồng, đạt 19% dự toán. 

4. Chi sự nghiệp kinh tế: 99 triệu đồng, đạt 34% dự toán. 

Nhìn chung, chi ngân sách nhà nước tại Sở trong quý I năm 2021 được đảm 
bảo tiến độ thực hiện, các nhiệm vụ chi thường xuyên được giải ngân kịp thời; đáp 
ứng các nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là nội dung công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 
Quý I năm 2021 của Sở Tư pháp. 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Các Trung tâm thuộc Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu VT, VP (Nh). 

                                                                                                                                            
                                                                                    
                                                                                                       Nguyễn Trung Hiếu 
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