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THÔNG BÁO 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 
  

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và 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 quý I năm 2019 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I 
năm 2019 

- Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019 (Chi tiết theo biểu 
59/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019 (Chi tiết theo biểu 
60/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019 (Chi tiết theo biểu 
61/CK-NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 
phương quý I năm 2019 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã 

chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 
ngành, các lực lượng tập trung tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và nhiệm 
vụ thu NSNN năm 2019; tăng cường công tác chống thất thu, đẩy mạnh thực hiện 
sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, triển khai tổ chức 
giám sát doanh thu, sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh; tập trung xử lý 
các khoản nợ thuế, kiên quyết cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế theo đúng 
quy định ; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, 
thu phạt vi phạm hành chính...vào ngân sách nhà nước. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I năm 2019 là 
1.375.728 triệu đồng, đạt 28% so với dự toán Trung ương giao, đạt 25,2% so với 
dự toán tỉnh giao, bằng 116,2% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó: 

- Thu nội địa: 626.033 triệu đồng, đạt 23,6% so với dự toán tỉnh giao, 
bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2018. 
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- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 749.695 triệu đồng, đạt 26,8% so với 
dự toán giao, bằng 135,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiểm soát 
chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 
thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu 
quả.  

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý I năm 2019: 2.131.158 triệu 
đồng, đạt 20,2% dự toán giao đầu năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018, 
Trong đó: 

- Chi trong cân đối là 1.849.000 triệu đồng, đạt 21,6% dự toán giao đầu 
năm và tăng 11,0% so cùng kỳ năm 2018, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 386.342 triệu đồng, đạt 31,3% dự toán, bằng 
121,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

+ Chi thường xuyên: 1.462.658 triệu đồng, đạt 20,4% dự toán, bằng 
108,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác là 282.158 triệu 
đồng đạt 14,1% dự toán, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo công khai theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);  
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;              
- Các Ban Hội 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 sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- PVP, các Phòng CV, TT TH-CB (đăng cổng 
TT điện tử); 
- Lưu: VT, KTTH(LTH). 
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