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THÔNG BÁO 
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III 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 III năm 2019 
như sau: 

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

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

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

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý III 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 III 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; 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; 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 
sạn,...); tăng cường công tác phối hợp thu với các ngân hàng, đa dạng hóa các 
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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: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực 
hiện quý III năm 2019 là 5.079.942 triệu đồng, đạt 103,2% so với dự toán Trung 
ương giao, đạt 93,2% so với dự toán tỉnh giao, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 
2018, cụ thể: 

- Thu nội địa: 2.335.836 triệu đồng, đạt 88,1% so với dự toán tỉnh giao, 
bằng 128,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.744.106 triệu đồng, đạt 98% so với 
dự toán giao, bằng 146,6% 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, 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. 

- Kết quả chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý III 
năm 2019: 6.851.067 triệu đồng, bằng 68,3% so với dự toán Trung ương giao, 
bằng 64,9% dự toán giao đầu năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: 

- Chi trong cân đối là 5.840.533 triệu đồng, đạt 68,2% dự toán giao đầu 
năm và tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2018, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 937.928 triệu đồng, đạt 75,9% dự toán, bằng 
111,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

+ Chi thường xuyên: 4.837.220 triệu đồng, đạt 67,5% dự toán, bằng 
106,3% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác là 1.010.534 
triệu đồng đạt 50,5% dự toán, bằng 106,1 % 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, Phó Chủ tịch UBND 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. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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