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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 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 năm 2019 như sau: 

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

- Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 (Chi tiết theo biểu 59/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 (Chi tiết theo biểu 60/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương 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 năm 2019 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Trong triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đ  chỉ đạo các ngành  đơn vị tích cực đ y nhanh c i cách hành chính  

hiện đại h a công tác thu thuế  h i quan theo lộ trình đ  đề ra; tăng cư ng công 

tác tuy n truyền  ph  biến văn b n pháp luật  chính sách chế độ mới; tăng cư ng 

đối thoại  h  tr   tư v n pháp luật về thuế cho doanh nghiệp  ngư i dân  Triển 

khai đ ng bộ  c  hiệu qu  các gi i pháp qu n l  thu  nh t là   các địa bàn tr ng 

điểm  khu vực thu c  tiềm năng  các kho n theo hình th c thu khoán; kết h p 

việc khai thác ngu n thu  m  rộng cơ s  thuế (kể c  đối tư ng và căn c  tính 

thuế   với việc đ y mạnh chống th t thu  chống buôn lậu  gian lận thương mại  

trốn thuế và    l  thu h i n  đ ng thuế  Ban chỉ đạo thu ngân sách từ tỉnh đến 

huyện  thành phố đ  n  lực  cố gắng và tích cực trong công tác qu n l   khai 

thác ngu n thu ngân sách  t ng thu nội địa  thu  u t nhập kh u đ  đạt và vư t 

dự toán HĐND tỉnh giao  

Kết qu  thu ngân sách cụ thể như sau: Tính đến hết ngày 31/12/2019  t thu 

ngân sách nhà nước tr n địa bàn là 6.970 040 triệu  đ ng  đạt 127 9% dự toán 

tỉnh giao  tăng 27% so với cùng kỳ  trong đ : 



 2 

- Thu nội địa là 3 174.150 triệu đ ng, đạt 149 7% dự toán Trung ương 

giao và đạt 119 7% dự toán tỉnh giao  tăng 18 4% so với cùng kỳ năm 2018  

- Thu từ hoạt động  u t nhập kh u là 3 706.387 triệu đ ng  đạt 132 4% dự 

toán  tăng 32 2% so với cùng kỳ. 

- Thu từ các kho n huy động đ ng g p là 33.125 triệu đ ng. 

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính là 56 378 triệu đ ng  

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Điều hành chi NSNN năm 2019 đư c thực hiện theo đ ng dự toán  chặt 

chẽ  b o đ m s  dụng ngân sách triệt để tiết kiệm  hiệu qu   đ ng chế độ quy 

định  l ng gh p các chính sách; không ban hành các chính sách  chế độ mới làm 

tăng chi NSNN khi chưa c  ngu n đ m b o  Chỉ đạo đ y nhanh tiến độ thực 

hiện và gi i ngân kế hoạch vốn đ u tư công năm 2019 đ m b o đ ng kế hoạch  

Trong năm  chủ động điều hành tạm  ng ngân sách để chi đ u tư  ây dựng đối 

với một số dự án tr ng điểm  c p bách  c n đ y nhanh tiến độ  đ m b o cân đối 

ngu n ngân sách  đ ng th i  em   t bố trí ngu n hoàn  ng theo quy định  

Kết qu  chi ngân sách cụ thể như sau: 

T ng chi ngân sách địa phương thực hiện hết ngày 31/12/2019 là 

10.687.974 triệu đ ng  đạt 101,2% dự toán giao  tăng 4,0% so với cùng kỳ  

trong đ : 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 9.030.081 triệu đ ng  đạt 105,5% 

dự toán  bằng 93,4% so với cùng kỳ, trong đ : 

+ Chi đ u tư phát triển là 1.399.840 triệu đ ng  đạt 113,4% so với dự toán 

và bằng 60 9% so với cùng kỳ   

+ Chi thư ng  uy n là 7.486.896 triệu đ ng  đạt 104,5% dự toán  tăng 

1,6% so với cùng kỳ  

- Chi các chương trình mục ti u  một số chương trình  dự án  nhiệm vụ 

khác là 1.657.893 triệu đ ng  đạt 82,8% dự toán  tăng 171,5% so với cùng kỳ  

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

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

- Thư ng trực Hội đ ng nhân dân tỉnh;                          

- Các Ban Hội đ ng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ph  chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- T a án nhân dân tỉnh; 

- Các s   ban  ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện  thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các ph ng CV  TTTH-CB (đăng trên c ng 

thông tin điện t  ; 

- Lưu: VT  KTTH(LTH   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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