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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách  

9 tháng đầu năm 2020 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng 

năm 2020 

- Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo biểu 

59/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo biểu 

60/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo 

biểu 61/CK-NSNN đính kèm). 

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

phương 9 tháng năm 2020 

Với quyết tâm điều hành chủ động, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố tập trung chỉ 

đạo, chủ động trong điều hành, triển khai quyết liệt dự toán thu ngân sách nhà 

nước; tổ chức thực hiện chi ngân sách địa phương đúng chế độ quy định, đúng dự 

toán được giao và phù hợp với khả năng thu, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống 

lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách; triển khai kịp thời các nhiệm vụ, 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-

19, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường. 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 9 tháng đầu năm 

2020 là 4.896.902 triệu đồng, đạt 79,6% so với dự toán tỉnh giao, bằng 95,9% so 

với cùng kỳ. Trong đó: 

- Thu nội địa: 2.068.831 triệu đồng, đạt 75,2% so với dự toán tỉnh giao, 

bằng 88,6% so với cùng kỳ. 
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- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 2.825.520 triệu đồng, đạt 83,1% so 

với dự toán giao, bằng 103% so với cùng kỳ. 

- Các khoản huy động, đóng góp: 2.551 triệu đồng, bằng 10,6% so với 

cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng năm 2020 là 7.120.151 

triệu đồng, đạt 60,7% dự toán giao, bằng 103,9% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 5.933.671 triệu đồng, đạt 65,1% dự 

toán, bằng 101,6% so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 794.489 triệu đồng, đạt 54% so với dự toán và  

bằng 84,7% so với cùng kỳ.  

+ Chi thường xuyên là 5.065.075 triệu đồng, đạt 67,9% dự toán, bằng 

104,7% so với cùng kỳ. 

- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác là 1.186.480 triệu đồng, đạt 45,5% dự toán, bằng 117,4% so với cùng kỳ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;                          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, Trung tâm TH-CB, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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