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THÔNG BÁO 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Căn cứ 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 2019 như sau: 
1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng  

đầu năm 2019 
- 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 đầu năm 2019 
2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chỉ đạo 
cơ quan Thuế, Hải quan, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 
phố tập trung tổ chức thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế và nhiệm 
vụ thu NSNN năm 2019, chủ động phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ 
và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Chú trọng triển 
khai các giải pháp thu, quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức 
giao khoán; khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ 
tính thuế); đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại,  
kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, phấn đấu nâng tỷ lệ số doanh nghiệp 
được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2019 cao hơn so với năm trước; kiểm 
soát chặt chẽ giá tính thuế xuất nhập khẩu, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, 
thuế suất cao. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các 
doanh nghiệp.   

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, làm tốt công tác 
kê khai và kế toán thuế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, hiện đại hóa công tác thu thuế; mở rộng địa bàn triển khai hoàn thuế điện 
tử, hóa đơn điện tử để kết nối trực tiếp dữ liệu người nộp thuế với cơ quan thuế, 
tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế (siêu thị, nhà hàng, khách 
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sạn,...); tăng cường công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, đa 
dạng hóa các kênh thu nộp ngân sách. Qua đó rút ngắn thời gian cho người nộp 
thuế và tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 6 tháng năm 2019 là 

3.295.035 triệu đồng, đạt 66,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 60,4% so 
với dự toán tỉnh giao, tăng 34,8% so với cùng kỳ 2018. 

Trong đó: 
- Thu nội địa: 1.564.777 triệu đồng, đạt 73,7% so với dự toán Trung ương 

giao, đạt 59% so với dự toán tỉnh giao, tăng 28,2% so với cùng kỳ 2018.  
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.706.758 triệu đồng, đạt 61% dự 

toán, bằng 139,8% so với cùng kỳ năm 2018. 
- Các khoản huy động đóng góp: 23.500 triệu đồng. 
2.2. Về chi ngân sách địa phương 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 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, UBND tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi 
ngân sách bảo đảm đúng định mức, chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống 
lãng phí; cơ cấu lại ngân sách để giảm chi thường xuyên tăng tỷ trọng chi đầu tư 
phát triển, dành nguồn chi trả nợ và kiểm soát nợ công, hướng đến mục tiêu phát 
triển bền vững, cụ thể:  

- Đối với chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia và 
nhiệm vụ khác: Trên cơ sở dự toán đã được cân đối từ đầu năm, trong quá trình 
thực hiện các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; 
công tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn 
trương, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức theo quy 
định hiện hành.  

Vốn cân đối ngân sách địa phương giao đầu năm theo tiêu chí định mức 
có tỷ lệ giải ngân khá cao (số giải ngân là 385,1 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch); 
nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 250,0 tỷ đồng đạt 45,5% kế 
hoạch... tuy nhiên giá trị giải ngân chủ yếu thanh toán khối lượng hoàn thành các 
năm trước chuyển sang. Vẫn còn một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như: 
Vốn ODA là 120,0 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch, thu xổ số kiến thiết đạt 36,4% 
kế hoạch; nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn hỗ trợ thực hiện 
một số chính sách theo chế độ quy định và mục tiêu khác: tỷ lệ đạt khoảng 
33,3% đến 38,7%.  

Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được quan tâm, 
đẩy mạnh, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự 
án hoàn thành được thực hiện nghiêm túc, theo đúng đơn giá, định mức, chế độ. 
Trong 6 tháng đầu năm thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 241 dự án 
(công trình, hạng mục công trình hoàn thành), với tổng số vốn đầu tư được quyết 
toán là 937,408 tỷ đồng; sau thẩm tra quyết toán đã giảm trừ 4,696 tỷ đồng, bằng 
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0,5% giá trị chủ đầu tư đề nghị, tiết kiệm cho NSNN. 
- Đối với chi thường xuyên: UBND tỉnh đã điều hành trong phạm vi dự 

toán được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết 
kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh đã chủ động đảm bảo nguồn để bố 
trí kinh phí cho các đơn vị dự toán thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm 
với tổng số tiền 100.254 triệu đồng (đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện diễn 
tập phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện 2019; kinh phí thực hiện phòng chống dịch 
bệnh; thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành; chi trả chế độ sắp xếp, tinh giản biên chế theo Nghị định 108; đảm bảo 
kinh phí phục vụ các hoạt động chính trị, đối ngoại lớn của tỉnh: Chương trình 
gặp gỡ đầu xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp, 
kinh phí tổ chức lễ hội hoa đào xứ lạng lần thứ 2; kinh phí  tổ chức đón, tiễn 
Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và 
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; các chương trình, nhiệm vụ khác …).  

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, cơ bản đảm bảo đáp ứng 
kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi bố trí trong dự toán đầu năm và kiểm soát chặt 
chẽ việc sử dụng, phân bổ, giao dự toán đã bố trí ở các lĩnh vực chi . 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm là 5.230.327 

triệu đồng, đạt 49,5% dự toán giao, tăng 19,1% so với cùng kỳ, trong đó: 
- Chi cân đối ngân sách địa phương là 4.455.345 triệu đồng, đạt 52,0% dự 

toán, bằng 120,4% so với cùng kỳ, cụ thể: 
+ Chi đầu tư phát triển là 693.300 triệu đồng, đạt 56,1% so với dự toán, 

bằng 97,1% so với cùng kỳ.  
+ Chi thường xuyên là 3.673.651 triệu đồng, đạt 51,3% dự toán, bằng 

123,5% so với cùng kỳ. 
- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác là 774.982 triệu đồng, đạt 38,7% dự toán, bằng 112,0% so với cùng kỳ./. 
 

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). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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