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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng 

năm 2018 

- Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng (Chi tiết theo biểu 59/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng (Chi tiết theo biểu 60/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng (Chi tiết theo biểu 61/CK-

NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương 6 tháng năm 2018 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Với quyết tâm đi u hành chủ động  ph n đ u hoàn thành   m c cao nh t 

Nghị quyết của   ND tỉnh v  dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, 

ngay t  đầu năm  UBND tỉnh  Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh  đ  chỉ đạo cơ quan 

Thuế    i quan  UBND các huyện  thành phố, các ngành  các lực lượng tập 

trung t  ch c thực hiện tốt các luật thuế, phí và nhiệm v  thu NSNN năm 2018  

chủ động phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự vào cuộc của c  hệ thống chính trị  

sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.  

Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các c p đ  tích cực chỉ đạo thực hiện 

nhiệm v  của các cơ quan qu n l  thu; tăng cư ng công tác chống th t thu  đ y 

mạnh thực hiện sử d ng hóa đơn khi mua bán hàng hóa và cung  ng dịch v   

triển khai t  ch c giám sát doanh thu  sử d ng hóa đơn của các cơ s               

kinh doanh. 

Kết qu  thu ngân sách c  thể như sau: 

T ng thu ngân sách nhà nước tr n địa bàn thực hiện 6 tháng năm 2018 là 

2.444.481 triệu đồng  đạt 41,5% so với dự toán Trung ương giao  đạt 38,8% so 

với dự toán tỉnh giao  bằng 80,4% so với c ng k  năm 2017  trong đó: 
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- Thu nội địa: 1.220.905 triệu đồng  đạt 55.6% so với dự toán tỉnh giao  

bằng 100.9% so với c ng k  năm 2017.  

- Thu t  hoạt động xu t nhập kh u: 1.220.776 triệu đồng  đạt 29,8% so 

với dự toán giao  bằng 66 8% so với c ng k  năm 2017. 

(Thu t  hoạt động xu t nhập kh u đạt th p so với dự toán, gi m so với 

cùng k , nguyên nhân do: Thu t  hoạt động xu t nhập kh u ph  thuộc nhi u vào 

các chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như chính sách của phía Trung 

quốc; một số nhóm hàng hóa không phát sinh kim ngạch nhập kh u do thuộc đối 

tượng chịu thuế chống bán phá giá; nhóm hàng xu t kh u có thuế su t chiếm tỷ 

trọng r t nhỏ…Chỉ ti u giao thu đối với hoạt động xu t nhập kh u còn cao và 

chưa sát với thực tiễn thực hiện tr n địa bàn.) 

- Các kho n huy động đóng góp: 2.800 triệu đồng. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ v  

nhiệm v   gi i pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế x  hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp t c kiểm soát 

chặt chẽ các kho n chi ngân sách b o đ m đúng định m c  chế độ, thực hiện 

triệt để tiết kiệm  chống l ng phí  đồng th i cơ c u lại ngân sách để gi m chi 

thư ng xuy n tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển  dành nguồn chi tr  nợ và kiểm 

soát nợ công  hướng đến m c ti u phát triển b n vững.  

 ối với chi đầu tư phát triển và các chương trình m c ti u quốc gia và 

nhiệm v  khác: Công tác phân b   giao chỉ ti u kế hoạch đ  được các s   ban  

ngành  các huyện  thành phố tích cực triển khai ngay t  những tháng đầu năm. 

Tr n cơ s  dự toán đ  được giao  trong quá trình thực hiện các công trình  dự án 

trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp l ; Công tác gi i ngân  thanh toán các 

nguồn vốn  tạm  ng theo hợp đồng được kh n trương  kiểm soát chặt chẽ  đúng 

chế độ  chính sách  đơn giá  định m c nhà nước ban hành.  

 ối với chi thư ng xuy n:  i u hành trong phạm vi dự toán được giao  

tr n cơ s  ti u chu n  chế độ  định m c; qu n l  chi ngân sách chặt chẽ  tiết 

kiệm và hiệu qu ; nghi m túc thực hành tiết kiệm  chống l ng phí.  

Kết qu  chi ngân sách c  thể như sau: 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm là 4.392.286 

triệu đồng  đạt 43,8% dự toán giao  tăng 15 98% so với c ng k   trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 3.700.375 triệu đồng  đạt 47,53% 

dự toán  bằng 115,99% so với c ng k , trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 714.306 triệu đồng  đạt 66,96% so với dự toán 

và tăng 76,19% so với c ng k .   

+ Chi thư ng xuy n là 2.975.704 triệu đồng  đạt 45,31% dự toán  tăng 

7,04% so với c ng k . 
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- Chi các chương trình m c ti u  một số chương trình  dự án  nhiệm v  

khác là 691.911 triệu đồng  đạt 30,85% dự toán  tăng 15,89% so với c ng k . 

UBND tỉnh thông báo công khai theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thư ng trực Tỉnh ủy (B/c);   

- Thư ng trực  ội đồng nhân dân tỉnh;                            

- Các Ban  ội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các s   ban  ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện  thành phố; 

- PVP  các Phòng CV  TT T -CB (đăng c ng 

TT điện tử); 

- Lưu: VT  KTT (LT ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 

 
 


