
UBND THAN}I PHO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA VA THE THAO Dc 1p — Tiy do — Hnh phñc 

Ha Nôi, ngày 4 tháng 01 nám 2022 

KInh giri: Sâ Tài chInh Ha Ni 

Can cü Lut Ngân sách nhà nuâc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Can cü Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phU quy 
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lu.t Ngân sách nhà rnthc; 

Can cü Thông tu s 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B Tài chInh huàng 
dn v cong khai ngân sách di vOi dan vj dr toán ngân sách, t chüc duqc ngân 
sách nhà nithc h trg; 

Can ci Thông tu s 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cña B Tài chInh sira 
di, b sung mt s diu cüa Thông tix s 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 näm 
2017 cüa B Tài chInh hithng dn v cong khai ngân sách di vi don vj dir toán 
ngân sách, th chüc duçic ngân sách nhà nithc h trçl; 

Thirc hin cong van s 8543/STC-QLNS ngày 31/12/2020 cüa Si Tài chInh 
v vic hithng dk mt s dim v tt chüc thrc hin dir toán NSNN näm 2021; 

Trên co sâ báo cáo s lieu cüa các don vj, Si Van hóa và Th thao tng hçip 
tInh hIinh thrc hin dir toán thu — chi ngân sách 12 tháng näm 2021 cüa các don vj 
trirc thuc S&, cii th nhu sau: 

I. Tng s thu, chi np ngãn sách phi, 1 phi: 

- S thu phi, l phi giao näm 2021: 44.287 triu dng; thirc hin 12 tháng näm 
2021 là 8.88 1 triu dng, dtt 20% sO vói dir toán. 

- Chi ti'i ngun thu phI duqc d li giao näm 2021 là 39.646 triu dng, trong 
do chi quãn l hành chinh là 856 triu dng và chi sir nghip van hóa thông tin là 
38.790 triu dng. Thirc hin 12 tháng näm 2021 cUa chi tr ngun thu phi duçic d 
li là 15.606 triu dng, dt 39% 50 vOi dir toán. 

- S phi, l phi np NSNN giao nam 2021: 4.64 1 triu dng, thirc hin 12 
tháng näm 2021: 1.068 triu dng, dt 23% so vOi dir toán. 

- Triiâc din bin phirc tp cüa di djch Covid-19, toãn b các hoat dng van 
hóa, th thao cüa S& du bj ãnh hi.thng nghiêm tr9ng. Các di tich tip tiic thrc hin 

S6: 6 /SVHTT-KHTC 
V/v cong khai tInh hinh thirc hin dir toán 
thu—chi ngân sách 12 tháng näm 2021. 



dóng cüa, không don khách. Các chrnmg trInh biu din ngh thut, các giãi d.0 th 
thao du phãi düng trin khai dn dn k hoach hoat  dng chung cña toàn ngành bj 
ãnh hix&ng. Dc bit, vic dam bâo ngun thu phi tir các di tIch do Sâ Van hóa và 
Th thao quãn l vô cüng khó khän. T l thirc hin thp so vol k hoach  d ra. 

- Cong tác phOng chng djch bnh Covid-19 tai  các dan vj thu phi luôn duçc 
thc hin My dü, dam bão an toàn cho các can b, cong chüc, viên chüc, nguOi lao 
dng lam vic tai  dan vj. 

(Clii tilt theophy bilu dInh kèm) 

II. Dir toán chi ngân sách nhà njthc: 

1. Chi quãn I hành chInh: 

- Kinh phi th1rc hin ch d ti,r chü giao näm 2021: 19.406 triu ding, thirc 
hin 12 tháng nãm 2021: 15.140 triu dng, dat  78% so vOi dir toán. 

- Kinh phi không thirc hin ch d t1r chü giao .näm 2021: 4.180 triu dng, 
thrc hin 12 tháng näm 2021: 2.334 triu dng, dat  56 % so vOi dir toán. 

(Chi tilt theo phy bilu dInh kèm) 
A 2. Chi siy nghiçp the dic the thao: 

- Kinh phi nhiêm vi1 thuOng xuyôn giao näm 2021: 48.477 triu dông, thirc 
hin 12 tháng näm 2021: 47.423 triu dng, dat  98% so vOi dir toán. 

- Kinh phi nhim vçi không thuOng xuyên giao nàm 2021: 509.618 triu dng, 
thirc hin 12 tháng näm 2021: 4 10.974 triu dng, dat  81% 50 vOi d%r toán. 

+ Mt s các khoãn chi cüa Trung tam hun luyn và thi Mu TDTT Ha NOi 
không thirc hin duçic do ãnh huOng cña djch bnh Covid-19 nhu t chüc giãi, di tp 
hu.n, thi Mu, nhiu giài nm trong h thng quc gia phái hoän, buy; các gói thu 
mua trang thi& bj tp luyn và thi Mu, mua chAn ga gi dm, khän tm phiic vi 4n 
dng viên tai  các Ban qun 1, phun thu& diet con tr11ng khOng tip tçic trin khai 
Mu thu và không hra ch9n dugc nha thu, kinh phi ti& kim duqc tir cOng tác Mu 
thu duy trI cay xanh thãm cO, v sinh hang ngay, thuê djch vi bão v, mua nuOc 
ung ph%lc vi 4n dng viên, thué xc ô tO dua don 4n dng viên di hçc van hOa... 

+ Chi mua sam, süa chira TSCD: Trung tam huAn luyn và thi Mu TDTT Ha 
Ni không thic hin mua sm các tâi san phcic vi tp luyn và thi Mu cüa các b 
môn, phiic vii cong tác chuyên mon cUa ban quãn l do dan vj chua duçic cp có 
thm quyn phê duyt djnh müc tài san chuyên dung. Hin nay, Trung tam hun 



1uyn và thi du TDTT Ha Ni dang tip tiic thirc hin các thu tiic thanh quyt toán 
cui näm 2021. 

(Chi tjlt theo phy biJu dInh kern,) 

3. Chi siy nghip van hóa thông tin: 

- Kinh phi nhim v11 thiRmg xuyên giao näm 2021: 98.766 triu dng, thirc 
hin 12 tháng näm 2021: 81.888 triu dng, dt 83% so vâi dir toán. 

- Kinh phi nhim vi không thu?mg xuyên giao näm 2021: 142.406 triu dng, 
thirc hin 12 tháng 11am 2021: 89.573 triu dng, dat  63% so vâi dir toán. 

..X .2 (Chi tiet theo phy bzeu thnh kern) 

D dam bào can di ngân sách trong diu kin ngun thu NSNN bj suy giãm, 
dng th?yi ciing chung tay gop phn phông chng djch Covid-19, Sâ Van hoá và Th 
thao dâ tin hành rà soát tüng nhim vv cii th, barn sat tInb hInh thirc t cüa mi dan 
vj trirc thuc, di chiu các nhim v11 dâ duçic UBND Thành ph giao, dmg trin 
khai và c.t giám kinh phi mua sm tài san trang thit bj và kinh phi chi nghip vi 
chua th.t sir cn tbit, chua trin khai do ãnh hung cüa djch Covid- 19 d tng hqp, 
d xut c.t, giâm các nhim viii chi NSNN nàm 2021 gui Sâ Tài chinh thng hqp, báo 
cáo UBND Thành ph theo quy djnh.• 

S& Van hóa và Th thao Ha Ni dã thirc hin t& chuc näng, nhim viii quail l 
nha nithc trong linh virc van boa và th thao. Sâ dã chü dng xây dimg K hoach 
trin khai thirc hin Chuorng trInh s 06/CTr-TU v "Phát trin van boa, nâng cao 
cht luçmg ngun nhân lirc Thu do, xây dirng ngix?i Ha Ni thanh ljch, van minh giai 
doan 202 1-2025" và các K hoach Cu th d thirc hin các nhiêm vu do S& Van boa 
và Th thao chü tn thirc hin. Tnin khai xây dimg dir tháo K hoach  cüa UBND 
Thành ph Ha Ni v tng k& thI dim "Be tiêu chI img xü trong gia dInh" theo 
hithng dk cüa Bô Van hóa, Th thao và Du ljch. T chüc các boat  dng tuyên truyên 
phOng chng Covid- 19 trên dja bàn Thành ph thông qua h thng banner trên các 
tuyn ph trung tam. 

Sâ Van hóa và Th thao Ha Ni dä thirc hin t chi'rc tuyên truyn, c dng 
trrc quan, boat dng van bOa, biu din ngh th4t,  th thao chào mrng ngày 1 1n 
cüa dt nuâc và Thu do trong näm 2021, trQng tam là các boat dng chào mmg näm 
mâi 2021; kS' nim 75 näm Ngày Tong tuyên cu du tiên Quc hi nuóc Cong hOa 
xA hi chU nghia Vit Nam; k nim 91 näm Ngày thành 1p  Dâng Cong san Vit 
Nam; Tt Nguyen dan Tan Suu 2021; kr nim 46 nàm Giái phóng min Nam, thng 



nhât dt nrnic; 76 11am Cách mng tháng Tam thành cong và Quôc khánh nuâc Cong 
boa xâ hi chü nghia Vit Nam... d.c bit là t chirc các boat  dng phiic v1 sir kin 
chInh tn trçng dai  cüa dAt nithc trong 11am 2021: T chCic các hoat dng chào müng 
và chào mirng thành cong Dai  hi  dai  biu toàn quc lAn thu XIII cüa Dâng; phic vi 
Cuôc bAu cir dai biu Quc hi khóa XV và bAu ci'r dai biu FIDND các cAp nhim 
k' 2021 - 2026. Tham muu Thành üy, HDND, UBND Thành pM pMi hqp vâi Uy 
ban Trung uang Mt trn T quc Vit Nam, Dài Truyn hInh Vit Nam t chüc L 
Tu&ng nim dng bào và can b, chin s hy sinh, tir vong trong dai  djch COWD-
19. Các boat  dng, sir kin du duc t chirc an toàn, dam bâo cong tác phOng, cMng 
djch bnh COVID-19. 

Si Van boa và Th thao Ha Ni dä thirc hin nghiêm tue các chi dao  cüa Trung 
1Ing, Thành pM v vic phOng, cMng djch bnh COVID-19 trong cong tác t chüc 
các boat  dng van boa, th thao trên dja bàn Tbành ph& Huâng dn các vn dng 
vien các hInh thirc tp luyn tai  nhà trong th?ii gian không tp luyn tp trung d 
phong ngua nguy cci lay nhim dich bênh trong cOng dông, chi dao va triên khai to 
chüc các hoat dng van boa, th thao 'trén dja bàn Thành pM dam bào an toàn tuyt 
di v cong tác phOng, cMng djch bnh COVID-19. 

Trên day là thuyt minh tInh hInh thrc hin dir toán ngân sách nhà nuOc 12 
tháng näm 2021 cüa các &in vi sr nghip trre thuc Sâ gài S& Tài chInh tng hp 
và báo cáo UBND Thành pM theo quy djnh./. 

Niyi nhmn:V 
- Nhu trên; 
- Ban giám doc Sâ (de báo cáo); 
- Website Sâ VHTT (dê dang tâi); 
- Luu: VT, KHTC (Thu Anh). 

 

• A Do Dinh Hong 



UBNDTHANH PHO HANOI CONG HOAXAHOICHCJ NGHTAVITNAM 

S1 VAN HOA VA TH THAO DcIp-Ti/do- Hnh phcic 

Ha Nôi, ngày tháng nàm 2021 

CONG KHAI THIJC HIN DL! TOAN THU - CHI NGAN SACH 12 THANG NAM 2021 

- Cn cCr Nghi dinh so 163/2016/N+J-CP ngày 21 tháng 12 nm 2016 cüa ChInh phü quy dinh chi tit thi hành môt sO iu cia Luât Ngân sách nhà nirUc; 

- C5n cCr Thông tu' sO 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 cOa B Tài chinh sl:fa d6i, bO sung môt sO diu cüa Thông tu' sO 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa 

B Tài chInh hLtOng dn v cong khai ngân sách Oi vài các dn vj dir ton ngn sách, các tO chCrc th.r ic ngân sách nhà nu'Oc hO trcl sau: 

DV tInh: Triu d6ng 

STT Ni dung 

Du'toán nàm 2021 

U'àc thtxc hiên 

12 tháng 

nãm 2021 

U'Ucthi.rc 

hin 12 tháng 

nãm 2021 

/DVtoán nm 

2021 

(tç' Ie %) 

U'àcthu'c 

hin 12 tháng 

n5m2020so 

vol cong ki 

nmtritOc 

(t' Iê %) 

T6ngcông 
DTgiao 

dunàm 

DT dIu 

chTnh, 

bosung 

2 3=4+5 4 5 6 9=6/3 10=7/8 

A TOng sO thu, chi, nôp ngân sách phi, Iê phi - 

SO thu phi, Iê phi 44,287 44,287 - 8,881 20% 37% 

Phi thàm quan 43,000 43,000 8,493 20% 37% 

PhI thu' viên 100 100 55 55% 84% 

PhI thm lnh nôi dung vn hóa phm xut nhp khu 15 15 1 7% 101% 

PhI thm dinh chircrng trinh nghê thuât 912 912 116 13% 34% 

PhI thm dinh nôi dung chu'cing trinh trên b5ng, dia, 

phn mm và trên các vat lieu khâc 
24 24 16 67% 43% 



STT Nidung 

Du'toán nàm 2021 

U'&c thirc hiên 

12thng 

nàm 2021 

U'ácthirc 

hiên 12 tháng 

nm 2021 

ID! toán nàm 

2021 

(ti' Ie %) 

U'àcthiic 

hin 12 tháng 

nàm 2020so 

vUi cing k' 

nàmtrtiâc 

(ti' lê %) 

TOng cong 
DT giao 

dunm 

DTdiu 

chinh, 
b6 sung 

2 3=4+5 4 5 6 9=6/3 10=7/8 

PhI tMm dinh cp giy chü'ng nhân th iu kien kinh 

doanhhoatngws&ththao,cuIacbôchuyên 

nghiêp 

236 236 200 85% 110% 

Chi tü ngu6n thu phi du'cic d l?i 39,646 39,646 - 15,606 39% 45% 

ChiquânIhànhchInh 856 856 - - 0% 0% 

Kinh phi thgrc hiên ch d tLr chü 856 856 - 0% 0% 

Trong th5: dành nguon thy'c hin CCTL nâm 2019 theo 

quyd7nh 
346 346 - 0% 0% 

Kinh phi khong thu'c hiên ch o tu' chi - - - 

2 Chi sir nghiêp vn hóa thông tin 38,790 38,790 - 15,606 40% 45% 

Kinh phi nhiêm vu thuing xuyên 25,200 25,200 7,744 31% 45% 

Trong do: dành ngun thu'c hiên CCTL nãm 2021 theo 

quyd7nh 
2,385 2,385 - 0% 27% 

Kinh phi nhiêm vu không thiräng xuyên 13,590 13,590 7,862 58% 46% 

SO phi, Iê phi np NSNN 4,641 4,641 - 1,068 23% 39% 

Phith5mquan 4,300 4,300 849 20% 37% 

PhI thir viên 10 10 6 55% 82% 

Phi thm inh nôi dung vn hóa phm xut nhâp khu 2 2 - 0% 76% 

Phi thm dnh chu'cing tr)nh nghè thut 91 91 12 13% 34% 

Phi thm dinh nôi dung chircing trinh trên bng, dia, 

phn mm và trên các vat Iiu khc 
2 2 2 100% 52% 



STT Ni dung 

Du'toán nm 2021 

U'1c thy'c hiên 

12 tháng 

nàm 2021 

U'Ucthu'c 

hin 12 tháng 

nãm 2021 

/Du'toán nm 

2021 

(t' Ie %) 

U'Octhu'c 

hiên 12 tháng 

nàm2020so 

vài cüng k' 

nämtru'óc 

(t Ie %) 

Tongcçng 
DTgiao 

dunm 

DT iU 

chinh, 

bo sung 

1 2 3=4+5 4 5 6 9=6/3 10=7/8 

PhI thm !nh cp giy chü'ng nhân dO diu kiên kinh 

doanhhoatdôngccis&ththao,câuIacbochuyên 

nghiêp 

236 236 200 85% 110% 

B Dy' toán chi ngân sách nhà ni.ràc 823,033 999,790 -176,757 647,331 79% 89% 

I Ngun ngân sách trong nu'óc 823,033 999,790 -176,757 647,331 79% 89% 

1 Chi quân J hành chInh 23,586 23,965 -379 17,474 74% 79% 

1.1 KinhphIthy'chinchdty'ch 19,406 19,606 -200 15,140 78% 83% 

Tin Iu'clng, phy cp Va cc khoan có tInhchtlu'cing 

(BHXH, BHYT, BHTN...) 
11,505 11,431 74 10,946 95% 94% 

Trong do: Kinh ph! ngân sách thành ph6 bO sung c thu'c 

hiên cal cách tin Iutrng 
1,321 1,321 1,261 

Chi khác ngoài t.tclng 7,901 8,175 -274 4,194 53% 68% 

Trong dO: 10% tieXt  kiém d cal cách tin Iu'cfng 792 792 792 100% 17% 

1.2 Kinh phi không thy'c hin ch d tu' chi'i 4,180 4,359 -179 2,334 56% 66% 

Chi nghiêp vu 3,344 3,493 -149 1,796 54% 60% 

Chimuasm,srachiJ'aTSC+ 836 866 -30 538 64% 77% 

Kinh phi tinh gian biên ch - 

2 Chi str nghip th dyc tM thao 558,095 660,844 -102,749 458,397 82% 94% 

2.1 Kinh phi nhiêm vu thu'ing xuyên 48,477 50,544 -2,067 47,423 98% 95% 

Trong dO: Kinh ph! ngOn sOch thành ph6 bo sung d thy'c 
hin cOl cOch tien Iu'o'ng 

5,069 5,069 4,790 94% 99% 



STT Ni dung 

Du'toán nãm 2021 

LYOc thu'c hiên 

12 tháng 

nàm 2021 

U'ócthu'c 

hiên 12 tháng 

nàm 2021 

/Du'toánnàm 

2021 

(t' lé %) 

U'àcthy'c 

hiên 12 tháng 

nm2020so 

vâicüngki 

nmtnrUc 

(t Iê %) 

Tongcpng 
DTgiao 

unäm 

DT d1u 

chTnh, 

bo sung 

1 2 3=4+5 4 5 6 9=6/3 10=7/8 

2.2 Kinh phi nhiêm vu không thu'1ng xuyên 509,618 610,300 -100,682 410,974 81% 94% 

Chi nghiêp vu 487,625 581,795 -94,170 399,836 82% 94% 

Chi mua sm, sra chiYa TSCD 21,993 28,505 -6,512 11,138 51% 99% 

Chicitao,sü'ach0aCXCcongtrinh - - - 

3 Chi su nghip vn hóa thông tin 241,172 314,781 -73,609 171,461 71% 81% 

3.1 Kinh phi nhiêm vu thu'.ing xuyên 98,766 99,452 -686 81,888 83% 91% 

Trong do: Kinh phi ngOn sOch thành ph6 bo sung d thy'c 

hiên cal cách tin Iu'o'ng 
7,881 8,950 -1,069 537 7% 15% 

3.2 Kinh phi nhim vu không thuing xuyên 142,406 215,329 -72,923 89,573 63% 76% 

Chi nghiêp vu 133,131 168,647 -35,516 82,991 62% 80% 

Chi mua sm, sita chi'a TSCD 7,450 45,382 -37,932 4,757 64% 41% 

Chi ci tao, sra chira CXC cong trinh 1,300 1,300 1,300 100% 100% 

Kinh phi tinh gin biên ch 157 - 157 157 

Kinh phi h trcl di vâi viên ch(rc hot ng nghê thut bj 

nh hu'ông cia djch Covid-19 
367 - 367 367 

4 Chi su nghiêp kinh t - - - - - - 

4.1 Kinh phi nhiêm vu không thuing xuyên - - - - - - 

Chi kho sat, quy hoch - - - - 

5 Chi st nghip giáo dyc dào to 180 200 -20 - - - 

5.1 Kinh phi nhiêm vu không thu'äng xuyên 180 200 -20 - - - 

Chinghipvy 180 200 -20 - - - 
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