
 

BÁO CÁO 

Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ số liệu thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh 

Lạng Sơn đã đối chiếu với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh Lạng Sơn báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) về thuyết minh quyết toán 

ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 của tỉnh như sau: 

A. NGUYÊN NHÂN TĂNG, GIẢM CÁC KHOẢN THU – CHI NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC SO VỚI DỰ TOÁN ĐƯỢC PHÂN BỔ VÀ CÂN ĐỐI 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I. Về thu ngân sách nhà nước 

Năm 2019 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, thực 

hiện thu ngân sách và phân cấp nguồn thu theo Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015, việc phân cấp nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách do Trung ương 

và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, ngay từ đầu năm Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập 

trung chỉ đạo quyết liệt các nhiêṃ vu ̣thu ngân sách nhà nước năm 2019 như: làm 

tốt công tác quản lý thu, chú troṇg khai thác nguồn thu, mở rôṇg cơ sở thuế; đẩy 

maṇh công tác chống thất thu, buôn lâụ, gian lâṇ thương maị; quyết liêṭ xử lý nợ 

thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế,... đồng thời chú troṇg cải cách 

hành chính, taọ thuâṇ lơị, giảm thời gian, chi phí cho người nôp̣ thuế; phát huy 

tốt vai trò Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước các cấp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã 

tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, tiết kiệm chi; rà soát quỹ 

đất để sắp xếp lại, những khu đất không còn nhu cầu sử dụng sẽ tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.  

Kết quả thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.993.650 triệu đồng, bằng 

142,1% dự toán Trung ương giao, bằng 128,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh 
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giao, trong đó: 

1.1. Thu nội địa: thực hiện được 3.197.349  triệu đồng, đạt 150,7 % dự toán 

Trung ương giao, đạt 120,6 % dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (Khoản thu 

này bao gồm cả thu từ tiền sử dụng đất 579.079 triệu đồng; thu xổ số kiến thiết 

13.748 triệu đồng). Nếu không tính thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu 

nội địa thực hiện được 2.604.522 triệu đồng, đạt 136,3% dự toán Trung ương 

giao, đạt 124,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

* Đánh giá các khoản thu đạt và vượt dự toán giao 

Có 11 khoản thu đạt và vượt dự toán giao, gồm: 

(1) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý: thu 

được 279.814 triệu đồng, đạt 111,9 % dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân chủ yếu tăng do Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc phân 

bổ số thu 11 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp; Tổng công ty Điện lực 

TKV-CTCP phân bổ 8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp... 

(2) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý: thu được 

25.253 triệu đồng, đạt 114,8 % dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân chủ yếu do: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn  nộp 

tăng 50 triệu; Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn nộp tăng 110 triệu; Công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn nộp tăng 200 triệu; một số đơn vị hành chính sự 

nghiệp có thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn cùng kỳ như Trường cao 

đẳng Sư phạm, Văn phòng đăng ký đất đai… 

(3) Thu từ khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh: thu được    

448.718 triệu đồng, bằng 109,4 %  dự toán Trung ương và tỉnh giao.  

Nguyên nhân chủ yếu do số thu của 2 dự án lớn đóng góp vào khu vực này: 

Dự án BOT Bắc Gang – Lạng Sơn thu được 18 tỷ đồng, dự án Hồ chứa nước Bản 

Lải giai đoạn 1 thu được trên 10 tỷ đồng. 

(4) Lệ phí trước bạ: thu được 202.737 triệu đồng, đạt 135,2%  dự toán 

Trung ương và tỉnh giao.  

Nguyên nhân tăng thu do thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, điều chỉnh tăng tỷ lệ thu từ 10% lên 12%;  

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ 

10/4/2019: ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) mức thu 

bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi 

trở xuống. 

(5) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thu được 5.331 triệu đồng, đạt 177,7 

% dự toán Trung ương và tỉnh giao. 

(6)Thuế thu nhập cá nhân: thu được  90.905 triệu đồng, bằng 113,6% dự 

toán Trung ương và tỉnh giao. 

Nguyên nhân tăng thu do triển khai Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ, bỏ quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với 
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người lao động và cá nhân kinh doanh trong khu Kinh tế cửa khẩu từ ngày 

10/7/2018 nhưng nhiều doanh nghiệp, tổ chức khi quyết toán vẫn tính giảm cả 6 

tháng cuối năm 2018, do vậy phải kê khai nộp bổ sung vào năm 2019. 

(7) Tiền sử dụng đất: thu được 892.515 triệu đồng, đạt 446,3% dự toán 

Trung ương giao và đạt 162,3 % so với dự toán tỉnh giao. Số thu chủ yếu từ đấu 

giá quyền sử dụng đất, thu nợ từ chuyển mục đích sử dụng đất. 

(8) Tiền thuê mặt đất, mặt nước: thu được  77.180 triệu đồng, đạt 203,1% dự 

toán Trung ương và dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân tăng đột biến do một số doanh nghiệp thuê đất đã trả tiền 1 lần 

cho cả thời gian thuê (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lạng Sơn nộp 12,2 tỷ 

đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương nộp 6,3 tỷ đồng, Công ty Cổ 

phần xuất nhập khẩu Đạt Anh nộp 1,3 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Trần Quang Nghĩa nộp 2 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thủy điện Sử 

Pán I ghi thu 17 tỷ đồng…). 

(9) Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: thu được 131 

triệu đồng, số thu là do bán đấu giá một số khu đất có công trình gắn với đất. 

(10)Thu khác ngân sách: thu được  251.480 triệu đồng, đạt 157,2% dự toán 

Trung ương và dự toán  tỉnh giao.  

Nguyên nhân: năm 2019 đạt cao do thu hồi các khoản chi năm trước 50 tỷ 

đồng, tăng 20 tỷ so với cùng kỳ. 

(11) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: thu được 40.856 triệu đồng, đạt 

102,1% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân tăng do năm 2019 có 19 doanh nghiệp đã có hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh trữ lượng khai thác khoáng sản theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn, đang chờ quyết định điều chỉnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

* Đánh giá các khoản thu không đạt so với dự toán giao 

Có 03 khoản thu không đạt so với dự toán giao: 

(1) Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thu được 4.130 

triệu đồng, đạt 45,9 % dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân giảm thu do công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ có số thuế 

đầu vào lớn, hoạt động cầm chừng, đang tiến hành khắc phục hậu quả về môi 

trường, thay đổi công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất (năm 2018 nộp được 8,4 

tỷ đồng). 

(2) Thuế bảo vệ môi trường: thu được  168.541 triệu đồng, bằng 89,6% dự 

toán Trung ương và tỉnh giao.  

Nguyên nhân do trên địa bàn tỉnh chỉ phát sinh thu từ than và xăng dầu, năm 

2019 không đạt dự toán do sản lượng tiêu thụ của Công ty Xăng dầu Hà Bắc (đơn 

vị nhập khẩu xăng dầu trực tiếp và nộp thuế bảo vệ môi trường) giảm; các công 

ty khác không nhập khẩu trực tiếp mà mua lại từ những công ty không thuộc địa 

bàn Cục Thuế tỉnh quản lý. 
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(3) Phí, lệ phí: thu được 692.086 triệu đồng, đạt 123,6% dự toán Trung 

ương giao và đạt 93,5% dự toán tỉnh giao.  

Nguyên nhân hụt thu chủ yếu ở phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, 

công trình dịch vụ, tiện ích công cộng do hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua biên giới bị ảnh hưởng do phía Trung Quốc tăng cường thắt chặt 

quản lý thương mại biên giới, thực hiện chính sách truy xuất nguồn gốc hàng 

nông sản đối với một số mặt hàng nông sản hoa quả chưa có trong danh mục và 

chính sách nhập khẩu hàng hoa quả nước thứ ba của Trung Quốc. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: kết quả thực hiện được 3.704.174 

triệu đồng, đạt 132,3% dự toán giao. 

Số thu xuất nhập khẩu tăng chủ yếu là tăng từ số thu hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị, do một số mặt hàng phương tiện vận tải như xe tải, 

xe chuyên dùng, ô tô đầu kéo… đã đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 

49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình 

áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp nhập khẩu mới, đồng 

thời thị trường ô tô trong nước năm 2019 có dấu hiệu khởi sắc nên nhu cầu về 

phương tiện vận tải cũng tăng lên, dẫn đến kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng 

này tăng. 

1.3. Thu viện trợ: 3.124 triệu đồng là khoản viện trợ giày, dép của các tổ chức 

phi chính phủ cho Sở Ngoại vụ, tổ chức Helen Keller International, Hoa Kỳ: 424 

triệu đồng;  tổ chức Korea Food for the Hungry International: 2.700 triệu đồng. 

1.4. Các khoản huy động, đóng góp: 32.625 triệu đồng: kinh phí hỗ trợ 

đồng bào nghèo đón Tết từ nguồn hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; 

kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn từ 

nguồn hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; hỗ trợ kinh phí sửa chữa 

nâng cấp Trạm Y tế xã Châu Sơn, nâng cấp Trạm Y tế thị trấn Nông trường 

Thái Bình, huyện Đình Lập; kinh phí lắp đặt hệ thống thiết bị mạng, hoàn thiện 

phòng họp trực tuyến của Sở Y tế từ nguồn hỗ trợ của Trung tâm kiểm dịch y tế 

quốc tế; kinh phí phân bổ cho phong trào làm đường giao thông nông thôn trong 

chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn từ nguồn xã hội hóa khác. 

2. Khoản thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 145.663 triệu đồng. 

- Ngân sách Trung ương: 69.971 triệu đồng, gồm các nội dung: 

+ Nộp trả ngân sách Trung ương kinh phí Chương trình mục tiêu: Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia: 96 triệu 

đồng;  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kinh phí Chương trình mục tiêu 

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn 1.253 triệu đồng, Chương trình 

mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn 

định đời sống dân cư 181 triệu đồng; Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng – Lạng Sơn chương trình mục tiêu đầu tư khu kinh tế cửa khẩu, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp 978 triệu đồng;  Sở Giáo dục và đào tạo Chương trình 

mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng khó khăn 1.192 triệu đồng 
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+ Đối ứng các dự án ODA: dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn, kế hoạch vốn được kéo dài từ 2018 sang 2019, đơn vị Công 

ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn 54.376 triệu đồng;  Cơ sở hạ tầng cửa khẩu 

Hữu Nghị và hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn 2.557 

triệu đồng 

+ Nội dung khác: nộp trả ngân sách Trung ương các chế độ chính sách thuộc 

sự nghiệp y tế: 3.298 triệu đồng;  vốn trái phiếu chính phủ 427 triệu đồng; nộp trả 

ngân sách Trung ương kinh phí vốn trái phiếu chính phủ 427 triệu đồng; vốn hỗ trợ 

từ dự phòng ngân sách Trung ương xử lý cấp bách đảm bảo an toàn các công trình 

hồ chứa thủy lợi 1.644 triệu đồng; Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế đầu 

tư cho các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 3.967 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 67.461 triệu đồng, là khoản thu ngân sách cấp huyện nộp 

trả ngân sách tỉnh. Chi tiết như sau: 

+  UBND huyện Hữu Lũng: 4.372 triệu đồng (Chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo; nộp 

kinh phí ngân sách cấp chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 

2018...). 

 +UBND huyện Chi Lăng: 4.415 triệu đồng (kinh phí thực hiện chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nộp kinh phí ngân sách 

cấp chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới...). 

+ UBND thành phố Lạng Sơn: 1.115 triệu đồng (kinh phí ngân sách cấp chi 

lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; Chương trình mục tiêu 

quốc gia nông thôn mới...). 

+ UBND huyện Cao Lộc: 6.117 triệu đồng (kinh phí ngân sách cấp chi 

lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; Chương trình mục tiêu 

quốc gia nông thôn mới; kinh phí thực hiện các chính sách hết nhiệm vụ chi năm 

2018...). 

+ UBND huyện Lộc Bình: 8.502 triệu đồng (nộp trả do chi không đúng chế 

độ quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP; Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; 

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ; nộp 

kinh phí ngân sách cấp chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 

2018...). 

 + UBND huyện Đình Lập: 662 triệu đồng (nộp trả kinh phí hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; nộp trả theo quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 

của UBND tỉnh). 

+ UBND huyện Văn Lãng: 8.548 triệu đồng (nộp kinh phí ngân sách cấp chi 

lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; kinh phí thực hiện các 

chính sách hết nhiệm vụ chi năm 2018...). 
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+  UBND huyện Tràng Định: 5.509 triệu đồng (nộp kinh phí ngân sách cấp 

chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; nộp trả theo kết 

luận kiểm toán...). 

+ UBND huyện Văn Quan: 4.832 triệu đồng (nộp trả kinh phí hỗ trợ người 

có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; nộp kinh phí 

ngân sách cấp chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018...). 

+  UBND huyện Bình Gia: 16.160 triệu đồng (nộp kinh phí ngân sách cấp 

chi lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; nộp trả theo kết 

luận kiểm toán......). 

+ UBND huyện Bắc Sơn: 7.229 triệu đồng (nộp kinh phí ngân sách cấp chi 

lương đã kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh 2018; nộp trả theo kết luận 

kiểm toán...). 

- Ngân sách huyện: 8.231 triệu đồng, bao gồm nộp trả kinh phí các Chương 

trình mục tiêu, kinh phí hỗ trợ người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; nộp trả kinh phí thực hiện các chế độ chính sách; thu 

hồi dự toán kinh phí do thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã..... Chi tiết 

các xã nộp UBND huyện Hữu Lũng: 998 triệu đồng; các xã nộp UBND huyện Chi 

Lăng: 1.796 triệu đồng; các xã nộp UBND thành phố Lạng Sơn: 1.006 triệu đồng; 

các xã nộp UBND huyện Cao Lộc: 345 triệu đồng; các xã nộp UBND huyện Lộc 

Bình: 1.626 triệu đồng; các xã nộp UBND huyện Văn Lãng: 815 triệu đồng; các xã 

nộp UBND huyện Tràng Định: 86 triệu đồng; các xã nộp UBND huyện Văn Quan: 

941 triệu đồng; các xã nộp UBND huyện Bình Gia: 538 triệu đồng; các xã nộp 

UBND huyện Bắc Sơn: 80 triệu đồng. 

II. Khoản thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước  

Khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ của 05 dự án với tổng số 

tiền 15.193 triệu đồng, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý 

tài sản đường địa phương 9.461 triệu đồng; Dự án Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn 3.746 triệu đồng; Dự án sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập 449 triệu đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thành phố Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình 

479 triệu đồng; Dự án Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh 

Lạng Sơn 1.058 triệu đồng. 

III. Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 13.424.863 triệu đồng, đạt    

133,7% dự toán Trung ương giao, đạt 127,1% dự toán tỉnh giao. Cụ thể một số 

chỉ tiêu chi chủ yếu như sau: 

1. Đối với các khoản chi đầu tư phát triển 

Tổng số chi đầu tư phát triển thực hiện là 3.297.917 triệu đồng, đạt 254,7% dự 

toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (dự toán HĐND tỉnh giao 1.294.862 triệu đồng), 

trong đó: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (vốn cân đối theo tiêu chí, 

từ nguồn thu xổ số kiến thiết, thu tiền sử dụng đất, vốn dự phòng ngân sách, tăng thu 

từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng...) và các nguồn năm trước chuyển sang 
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2.534.464 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia 593.364 triệu đồng; và 

Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác vốn đầu tư 170.089 triệu đồng. Cụ thể:  

- Một số lĩnh vực giải ngân, thanh toán đạt và vượt kế hoạch giao như:  

+ Chi quốc phòng, thực hiện 37.042 triệu đồng, tăng do thanh toán khối 

lượng hoàn thành trong năm của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ 

năm trước chuyển sang năm 2019, cụ thể dự án Trường bắn, thao trường huấn 

luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bố trí vốn nguồn vượt thu và chi khác cho dự án: 

Xây dựng, cải tạo, sửa chữa doanh trại Trường Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Lạng Sơn, Chốt chiến đấu của Dân quân thường trực biên giới xã Thanh Lòa, 

huyện Cao Lộc, Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh, Trường 

bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;  

+ Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội, thực hiện 9.296 triệu đồng, lý do 

tăng là do bố trí vốn nguồn vượt thu và chi khác cho dự án Trụ sở làm việc Công 

an tỉnh công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

+ Một số lĩnh vực như Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (thực hiện 603.059 

triệu đồng, đạt 309% dự toán giao); Y tế, dân số và gia đình (thực hiện 145.937 

triệu đồng, đạt 223,1% dự toán giao); chi các hoạt động kinh tế (thực hiện 

2.118.545 triệu đồng, đạt 269,9% dự toán giao); chi hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể (thực hiện 203.999 triệu đồng, đạt 156,7% dự 

toán giao): do một số dự án chi từ vốn chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang, 

điều hòa vốn, bổ sung từ nguồn chi khác, phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu 

hồi và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, chi đầu tư cho một số công trình phục vụ 

công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019. 

- Một số lĩnh vực tình hình giải ngân, thanh toán đạt dự toán theo kế hoạch, 

cụ thể: chi phát thanh, truyền hình, thông tấn, thực hiện 5.211 triệu đồng, đạt 

93,9% dự toán giao; chi bảo vệ môi trường, thực hiện 78.744 triệu đồng, đạt 

80,6% dự toán giao. Do còn một số dự án dư tạm ứng chưa thu hồi, cho công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm ứng xây lắp. 

- Một số lĩnh vực tình hình giải ngân, thanh toán đối với dự toán cấp tỉnh 

không đạt dự toán theo kế hoạch giao, cụ thể: chi văn hóa thông tin, thực hiện 

481 triệu đồng, đạt 8% dự toán giao, lý do đạt thấp là do một số dự án điều chỉnh, 

điều hòa giảm, như: dự án xây dựng nhà văn hóa các huyện Bình Gia, Văn Quan, 

Lộc Bình, Cao Lộc; chi bảo đảm xã hội, thực hiện 1.186 triệu đồng, đạt 52,4% dự 

toán giao, do một số dự án điều chỉnh, điều hòa giảm, như: Dự án Cải tạo, mở 

rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn, dự án Trung tâm Điều dưỡng 

Người có công.  

2. Đối với các khoản chi thường xuyên 

Tổng chi thường xuyên thực hiện 8.483.873 triệu đồng, đạt 119,9% dự 

toán Trung ương giao và đạt 119,4% dự toán tỉnh giao. 

Trong năm 2019, ngoài việc đảm bảo tài chính cho các nhiệm vụ chi 

thường xuyên theo dự toán đã được giao, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân 

sách, các cấp ngân sách nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, cơ cấu 
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lại ngân sách theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động ưu tiên dành 

nguồn cho các nhiệm vụ chi đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục hậu 

quả thiên tai, dịch bệnh, bố trí  kịp thời kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu 

Phi và xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán ngân sách nhà nước 

đã được giao; bố trí ngân sách cho các lĩnh vực đảm bảo theo đúng quy định. 

Đồng thời UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh 

giảm dự toán đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm không thực hiện, thực hiện 

thấp hơn dự toán đã được giao đầu năm, thực hiện giảm trừ lương, các khoản có 

tính chất lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ y tế của các đơn vị khám chữa 

bệnh... điều hành thực hiện chi ngân sách, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng 

phí. Cụ thể các lĩnh vực chi như sau: 

- Chi quốc phòng: thực hiện là 208.869 triệu đồng, đạt 142,9%  dự toán 

tỉnh giao. Trong năm ngân sách cấp tỉnh, huyện cân đối bổ sung hỗ trợ cho các 

đơn vị quốc phòng thực hiện một số nhiệm vụ như: diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, 

huyện Văn Quan,  huyện Đình Lập, Diễn tập phòng chống lụt bão huyện Hữu 

Lũng, hỗ trợ công tác tuyển quân hằng năm, kinh phí tiếp đón đoàn Chủ tịch 

Triều Tiên, hỗ trợ tổ chức hội thao quốc phòng; kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; kinh phí 

cuốn lịch sử đảng bộ quân sự tỉnh thực hiện trong 2 năm 2018 và 2019; hỗ trợ 

xây dựng công trình ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu trên 

Biên giới địa bàn các đồn Biên phòng Tân Thanh, Hữu Nghị và Bảo Lâm, khu 

vực biên giới, cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, kinh phí thanh toán tiền điện thắp sáng 

bảng điện tử tuyên truyền trong cửa khẩu để đảm bảo duy trì hoạt động của Cụm 

thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Hữu Nghị, sửa chữa, làm đường kiểm tra, tuần 

tra các mốc biên giới cho các Đồn Biên phòng: Chi Lăng, Ba Sơn, Bắc Xa; hỗ trợ 

phần mềm trang bị kiểm soát cửa khẩu biên giới; hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng theo Quyết định số 799/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và bồi 

dưỡng đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh 

đoàn 14, Hội chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, kỷ niệm 60 năm ngày mở 

đường Trường Sơn tại Lạng Sơn, tập lái xuồng tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng trên địa 

bàn tỉnh… 

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: thực hiện là 52.063 triệu đồng, đạt 

217,1% dự toán tỉnh giao. Khoản chi này tăng cao do trong năm ngân sách cấp 

tỉnh, huyện cân đối bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện một số 

nhiệm vụ như: hỗ trợ công tác tuyển quân hằng năm, kinh phí tuyên truyền đấu 

tranh phòng chống tội phạm về ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm, kinh phí đảm bảo diễn tập phòng thủ cấp 

tỉnh năm 2019, kinh phí đảm bảo trật tự đón, tiễn Đoàn Triều Tiên, kinh phí tổ 

chức Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019 và Hội nghị liên hợp và kinh phí đảm 

bảo trật tự tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019… 

- Chi Giáo dục đào tạo và dạy nghề: thực hiện là 3.620.942 triệu đồng, đạt 

110,2% dự toán Trung ương giao. Trong năm, tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho 

các huyện, thành phố kinh phí thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
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năm 2019, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kinh phí thực hiện các 

chế độ chính sách như: hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non ngoài công lập; 

kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách giáo dục: miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; 

giáo dục đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Thông tư số 

42/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013; hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 của Chính phủ; .… và một số huyện thực hiện cân đối nguồn kinh phí 

từ chi khác ngân sách và nguồn kết dư, tăng thu để chi trả tiền lương, tiền công 

công chức, viên chức hợp đồng của khối giáo dục, kinh phí chi trả lớp ghép, kinh 

phí tiền công lao động hợp đồng các trường phổ thông dân tộc nội trú, kinh phí tổ 

chức kỳ thi THPT quốc gia, kinh phí tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, 

hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ mở lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng chính trị, 

kinh phí chênh lệch tiền lương tăng thêm do thay đổi mức lương cơ sở.… 

- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ: thực hiện là 16.306 triệu đồng, đạt 

111,6% dự toán giao, số quyết toán tăng so với dự toán giao là do gồm cả kinh 

phí năm trước chuyển sang. 

- Chi y tế, dân số và gia đình: thực hiện là 1.005.006 triệu đồng, đạt 

130,9% dự toán tỉnh giao, tăng do trong năm tỉnh bổ sung kinh phí tăng giường 

bệnh, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho các đơn vị khối 

tỉnh và các huyện, chi hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, kinh phí 

chênh lệch tiền lương tăng thêm do thay đổi mức lương cơ sở. 

- Chi văn hóa, thông tin: thực hiện là 103.532 triệu đồng, đạt 136,2 dự toán 

tỉnh giao, bao gồm các khoản chi như kinh phí để thực hiện hội thi Hoa đào Xứ 

Lạng xuân Kỷ Hợi 2019, kinh phí hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và khai 

mạc tuần văn hóa du lịch, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 

văn hóa, tổ chức chương trình du lịch qua miền di sản Việt Bắc, kinh phí tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, kinh phí 

quản lý, hướng dẫn hoạt động trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, các loại 

hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh... 

- Chi thể dục thể thao: thực hiện là 20.242 triệu đồng, đạt 148,4% dự toán 

giao, gồm: chi hỗ trợ xây dựng mới sân tập thể dục thể thao cho các xã phấn đấu 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới, xây dựng sân tập thể dục thể thao cho các 

xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: thực hiện là 67.211 triệu đồng, đạt 

121,2% dự toán giao, số tăng trong năm là do một số huyện thực hiện mua sắm, 

sửa chữa trang thiết bị máy móc truyền hình, kinh phí chi trả nhuận bút, tổ chức 

lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, trang bị thiết bị phục vụ 

công tác chuyên môn, kinh phí đón, tiễn đoàn Chủ tịch Triều Tiên, kinh phí tổ 

chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban 

công tác liên hợp tại Lạng Sơn. 
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- Chi sự nghiệp môi trường: thực hiện là 148.018 triệu đồng, đạt 95,7% dự 

toán giao, lý do chi đạt thấp là thu hồi về ngân sách tỉnh Dự án xử lý ô nhiễm nền 

kho thuốc bảo vệ thực vật tại Hữu Lũng do đang trong quá trình điều tra nên 

không giải ngân được số tiền 1.476 triệu đồng; thu hồi về ngân sách tỉnh sự 

nghiệp môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường do thẩm định giảm so với 

dự toán được phê duyệt 3.083 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp môi trường và xử lý 

nước thải giao Sở Y tế quyết toán sự nghiệp y tế khác 15 tỷ đồng. 

 - Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện là 220.945 triệu đồng, đạt 111% 

dự toán tỉnh giao, tăng do trong năm tỉnh bổ sung cho các huyện, thành phố kinh 

phí trợ cấp thường xuyên các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí mai táng phí theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, hỗ trợ kinh phí cho người 

uy tín, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc 

thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 theo 

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn... 

chi cho công tác điều dưỡng cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý năm 2019; chi cho tổ chức Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tỉnh Lạng Sơn và thành lập đoàn của tỉnh Lạng Sơn tham gia Hội diễn 

toàn quốc năm 2019; chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của dân công hỏa 

tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

của Thủ tướng Chính Phủ; mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình 

cận nghèo năm 2020 theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

kinh phí cải tạo trụ sở Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; chi hỗ trợ thực hiện 

các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 

09/05của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang; sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn; 

kinh phí ủy thác vốn ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 

hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. 

- Chi các hoạt động kinh tế: thực hiện là 1.098.154 triệu đồng, đạt 248,9% 

dự toán giao. Tăng so với dự toán được giao do trong năm phát sinh chi cho việc 

tiêu hủy lợn do Dịch tả lợn Châu Phi, kinh phí cấp bù thủy lợi phí tăng thêm, 

kinh phí cấp bù lãi suất tín dụng thực hiện chính sách của tỉnh, kinh phí hỗ trợ xi 

măng giao thông nông thôn, kinh phí khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, kinh 

phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo trì đường bộ, kinh phí hỗ trợ sửa chữa 

đường đoạn Km0-Km8, ĐH.17 (Tân Mỹ- Văn Thụ- Điềm He); bổ sung kinh phí 

sự nghiệp kinh tế cho thành phố Lạng Sơn (lên đô thị loại 2)… chi sự nghiệp kinh 

tế khác để thanh toán khối lượng hoàn thành năm trước; cấp tỉnh, cấp huyện cân 

đối bố trí nguồn kinh phí chi bổ sung giải phóng mặt bằng, sửa chữa các công 

trình giao thông... 

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: thực 

hiện là 1.812.979 triệu đồng, đạt 116,1% dự toán tỉnh giao. Khoản chi này chủ 

yếu thực hiện đảm bảo hoạt động của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, 

Đảng, Đoàn thể; các chính sách chế độ, các đề án, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị 
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của tỉnh, các huyện, thành phố, kinh phí chênh lệch tiền lương tăng thêm do thay 

đổi mức lương cơ sở, kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo và 

chính sách thu hút năm 2019, kinh phí chi trả chính sách tinh giản biên chế theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ 

tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III; kinh phí đón, tiễn đoàn 

Chủ tịch Triều Tiên, kinh phí tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 

và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp tại Lạng Sơn; kinh phí tổ chức 

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019; kinh phí tổ chức các hoạt động 

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; hỗ trợ tổ chức Ngày 

hội Na Chi Lăng, Ngày hội hoa quả tươi; hỗ trợ tổ chức ngày hội Quýt vàng Bắc 

Sơn và giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp – Văn Hóa - Du lịch huyện Bắc Sơn 

năm 2019…. 

- Chi khác ngân sách: thực hiện là 109.606 triệu đồng đạt 30,2% so với dự 

toán tỉnh giao, khoản chi này tỷ lệ đạt thấp là do trong năm một số nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực chi này đã được bổ sung và quyết toán vào các lĩnh vực chi như: 

sự nghiệp kinh tế, quản lý hành chính, giáo dục, an ninh quốc phòng, văn hóa thể 

thao, đảm bảo xã hội…. 

3. Chi trả nợ lãi vay theo quy định 

Thực hiện là 195 triệu đồng, bao gồm: trả nợ lãi vay lại vốn vay nước 

ngoài của Chính phủ cho Dự án "Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương", Hiệp định tài trợ 5810: 49 triệu đồng; trả nợ lãi vay lại vốn vay 

nước ngoài “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả” - Hiệp định tài trợ 5739-VN: 19 triệu đồng; trả nợ lãi vay lại vốn 

vay nước ngoài Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương":  101 triệu đồng; trả nợ lãi vay lại vốn vay nước ngoài “Chương trình 

mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” - Hiệp định tài 

trợ 5739-VN: 25 triệu đồng; trả nợ lãi vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ  

năm 2019  Dự án “ Sửa chữa và nâng cấp an toàn đập": 1 triệu đồng. 

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

Thực hiện là 1.400 triệu đồng, được bố trí trong dự toán chi ngân sách 

hằng năm bằng với số Bộ Tài chính giao. 

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau 

Thực hiện là 1.342.631 triệu đồng, cụ thể: 

- Ngân sách cấp tỉnh: 912.607 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện: 416.385 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp xã: 13.639 triệu đồng. 

6. Khoản chi nộp ngân sách cấp trên 

Thực hiện là 145.663 triệu đồng, cụ thể: 

  - Ngân sách cấp tỉnh nộp Trung ương: 69.971 triệu đồng. 

  - Ngân sách huyện nộp ngân sách tỉnh: 67.461 triệu đồng. 
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  - Ngân sách xã nộp ngân sách cấp huyện: 8.231 triệu đồng. 

(Đã thuyết minh tại khoản 2, mục I, phần A) 

7. Chi trả nợ gốc 

Thực hiện là 150.060 triệu đồng, đây là số trả nợ gốc vốn vay tín dụng đầu 

tư phát triển của nhà nước thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, 

đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, 

cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.  

III. Về cân đối ngân sách 

1. Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Số thực hiện là 6.993.650 triệu đồng, bao gồm: 

1.1. Thu nội địa: 3.197.349 triệu đồng. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 3.704.174 triệu đồng. 

1.3. Thu viện trợ: 3.124 triệu đồng. 

1.4. Các khoản huy động, đóng góp: 32.625 triệu đồng. 

1.5. Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 56.378 triệu đồng 

2. Tổng thu Ngân sách địa phương 

Số thực hiện là 13.835.498 triệu đồng, cụ thể: 

2.1. Thu điều tiết ngân sách địa phương: 2.993.859 triệu đồng. 

2.2. Thu kết dư ngân sách năm 2018: 387.934 triệu đồng. 

2.3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 56.378 triệu đồng 

2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 1.497.843triệu đồng. 

2.5. Thu viện trợ: 3.124 triệu đồng. 

2.6. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 8.805.475 triệu đồng, trong đó: 

- Thu bổ sung trong cân đối: 6.274.017 triệu đồng 

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.531.458 triệu đồng 

2.7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 75.692 triệu đồng 

2.8. Vay của ngân sách cấp tỉnh: 15.193 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách địa phương 

Số thực hiện là 13.424.863 triệu đồng, bao gồm: 

3.1. Chi trong cân đối: 13.129.140 triệu đồng. 

- Chi đầu tư phát triển: 3.297.917 triệu đồng. 

- Chi trả nợ lãi vay: 195 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 8.483.873 triệu đồng. 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng. 
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- Chi viện trợ: 3.124 triệu đồng 

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.342.631 triệu đồng. 

3.2. Chi nộp ngân sách cấp trên: 145.663 triệu đồng. 

3.3. Chi trả nợ gốc: 150.060 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách: 410.635 triệu đồng 

IV. Những hạn chế và nguyên nhân về kết quả thu, chi ngân sách 

1. Hạn chế 

1.1. Về thu ngân sách nhà nước 

-  Thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 vượt dự toán Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao, tuy nhiên còn 3 chỉ tiêu thu nội địa chưa đạt: thu từ khu vực 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, thu phí, lệ phí 

(trong đó chủ yếu là thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với cấp 

quyền khai thác khoáng sản). 

- Công tác quản lý đối tượng thu thuế trên một số địa bàn vẫn còn hạn chế, 

việc rà soát, phát hiện ngành nghề kinh doanh mới phát sinh, cơ sở mới kinh 

doanh, đối tượng chịu thuế mới đưa vào quản lý thu thuế còn chưa được triệt để; 

một bộ phận người nộp thuế ý thức chưa tốt trong việc chấp hành chính sách, 

pháp luật thuế, phí, lệ phí. 

- Công tác xử lý nợ đọng thuế: tổng số nợ thuế nội địa tại thời điểm 

31/12/2019 là 140 tỷ đồng trong đó nợ có khả năng thu là 101 tỷ đồng, nợ khó 

thu 39 tỷ đồng (Tỷ lệ nợ thuế 4,4% trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019: 

140/1.171 tỷ đồng). 

- Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ thuế đã được tăng cường bằng 

nhiều hình thức, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; vẫn còn doanh nghiệp lợi 

dụng chính sách, cơ chế thông thoáng để gian lận, trốn thuế; công tác quản lý 

doanh thu trong các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải... còn 

hạn chế. Tình trạng vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới, tập kết hàng hóa 

nhập lậu tại khu vực biên giới mặc dù có giảm do việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý 

quyết liệt của cơ quan chức năng, nhưng vẫn diễn ra tại một số điểm ở khu vực 

biên giới. Thực hiện quản lý hộ khoán ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, doanh thu 

chưa sát thực tế, việc giám sát hộ kinh doanh hiệu quả chưa cao. 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn năm 2019 đạt: 3.344 triệu 

USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018, do Trung Quốc tiếp tục siết chặt tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng, nguồn gốc hàng hoa là nông sản, hoa quả, trái cây 

nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc và quản lý chặt chẽ các mặt hàng chưa 

có trong danh mục được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. 

1.2. Về chi ngân sách địa phương 

- Nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế nên vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

các công trình, dự án trọng tâm trọng điểm tuy đã được quan tâm ưu tiên bố trí 
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vốn, xong chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số chủ đầu tư còn thiếu kiên quyết 

trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện dự án, chương trình, 

nhiệm vụ có mục tiêu. Một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; một số dự án chuyển tiếp đang triển khai thi 

công chậm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân thanh toán vốn. 

- Một số đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và huyện, thành phố vẫn còn tình 

trạng việc giao nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ các khoản trích để lại trong 

nguồn thu sự nghiệp còn chưa sát với khả năng thực hiện; chưa thực hiện nộp trả 

ngân sách cấp trên một số nội dung kinh phí đã hết nhiệm vụ chi; tại một số 

huyện thực hiện chuyển nguồn kinh phí chưa đúng quy định. 

- Vẫn còn  lãng phí, vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách và 

tài sản công ở một số đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, huyện, thành phố. Việc thực 

hiện kết luận thanh tra, kiểm toán tại một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu. 

- Việc tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ các đơn vị theo quy định trong 

công tác quản lý, sử dụng ngân sách cũng như việc triển khai mua sắm, quản lý, 

sử dụng tài sản công ở một số nội dung, lĩnh vực còn chưa thực hiện được thường 

xuyên, chưa sâu, dẫn đến việc chậm phát hiện vi phạm, thiếu sót cần khắc phục. 

2. Nguyên nhân 

2.1.Về thu ngân sách 

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đạt dự toán 

là do Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ có số thuế đầu vào lớn, hoạt động 

cầm chừng, đang tiến hành khắc phục hậu quả về môi trường, thay đổi công 

nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất. Khoản thu thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh chủ yếu phát sinh thu từ than và xăng dầu, tuy nhiên thực tế năm 2019 sản 

lượng than và xăng, dầu tiêu thụ giảm nhiều so với dự toán giao, mặt khác số thu 

phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản giảm do một số mỏ điều 

chỉnh trữ lượng khai thác mỏ, một số mỏ bị thu hồi giấy phép, dẫn đến số thu 

thuế bảo vệ môi trường không đạt dự toán. Thu phí hạ tầng cửa khẩu phụ thuộc 

nhiều vào các chính sách pháp luật của nhà nước cũng như chính sách biên mậu 

của phía Trung Quốc thường xuyên thay đổi, gây nhiều khó khăn cho các doanh 

nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là hàng xuất khẩu nông sản, hàng tạm 

nhập tái xuất.  

- Một số đơn vị chưa chủ động đưa ra giải pháp thu hiệu quả; trên địa bàn 

một số xã, phường, thị trấn chưa làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị trong việc nắm bắt thông tin để điều chỉnh thu thuế đối với hộ kinh doanh trên 

địa bàn, phương thức giám sát hiệu quả chưa cao. 

- Công tác đôn đốc thu nợ thuế của các đơn vị chưa quyết liệt, còn gặp 

nhiều khó khăn phức tạp. Việc áp dụng các biện pháp xử lý và thu hồi nợ đọng 

thuế hiệu quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa chuyên sâu. 

- Chỉ tiêu giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 đối với thu từ 

khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tuy đã được xem xét 
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nhưng số giao dự toán vẫn cao; trên địa bàn chưa hình thành khu, cụm  công 

nghiệp lớn, chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất.  

- Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu có quy mô sản xuất kinh 

doanh nhỏ, một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm chưa mở 

rộng được quy mô hoạt động; các hộ kinh doanh bán lẻ chủ yếu là kinh doanh 

hàng tiêu dùng, doanh thu và thu nhập không ổn định. Một số doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh hoạt động không hiệu quả đã ngừng kinh doanh; chuyển địa điểm 

kinh doanh khỏi địa bàn hoặc giải thể doanh nghiệp; chưa thu hút được nhiều nhà 

đầu tư lớn tham gia đầu tư trên địa bàn để tạo nguồn thu ổn định, vững chắc.  

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

- Năm 2019, là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách, định mức chi 

thường xuyên được giữ ổn định như năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2017) cùng 

với  các yếu tố trượt giá, lạm phát chưa được tính toán, điều chỉnh kịp thời trong 

định mức phân bổ; đồng thời, một số cơ chế, chính sách, đề án, kế hoạch, nhiệm 

vụ của Trung ương và địa phương triển khai thực hiện phát sinh, khó khăn cho 

cân đối ngân sách.  

- Diễn biến của dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn 

tỉnh phát sinh với phạm vi rộng trên khắp địa bàn các huyện, thành phố đã gây ra 

mức độ thiệt hại lớn với nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách vượt quá khả năng 

cân đối của tỉnh.  

- Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chưa thực sự quyết liệt 

trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn kinh phí 

thực hiện các chương trình, dự án. Ngoài ra một số nguyên nhân khác như quy 

trình, thủ tục thực hiện bị kéo dài, vốn chuyển nguồn chi đầu tư chỉ được kéo dài 

một năm mà giai đoạn trung hạn bố trí xây dựng công trình nhóm C là 3 năm, 

nhóm B là 4 năm và nhóm A là 6 năm (Đối với chi đầu tư)... cũng làm ảnh hưởng 

đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn. 

- Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và triển khai thực 

hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số thủ trưởng, kế toán 

và bộ phận liên quan trong một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức; còn 

một số đơn vị chưa có giải pháp thực hiện chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ 

chi, nhất là đối với kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, dẫn đến 

hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách còn hạn chế. 

B. MỘT SỐ NỘI DUNG: THU KHÁC NGÂN SÁCH, CHI KHÁC 

NGÂN SÁCH; KẾT DƯ NGÂN SÁCH. 

1. Thu khác ngân sách 

Tổng thu khác ngân sách năm 2019 là 251.480 triệu đồng, bao gồm: thu 

tiền phạt 107.447 triệu đồng (trong đó thu phạt vi phạm ATGT là 56.635 triệu 

đồng); thu tịch thu 44.175 triệu đồng; thu tiền cho thuê bán tài sản: 10.478 triệu 

đồng; thu hồi các khoản chi năm trước 54.088 triệu đồng; các khoản thu khác còn 

lại 35.292 triệu đồng. 

2. Chi khác ngân sách 
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Chi khác ngân sách quyết toán năm 2019  là: 109.606  triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách tỉnh là 3.713 triệu đồng bao gồm các nội dung chi như: kinh 

phí ủy thác vốn ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ 

nghèo, các đối tượng chính sách khác, kinh phí hỗ trợ công tác xử phạt vi phạm 

hành chính thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, kinh phí cấp bù hỗ trợ lãi suất tín 

dụng cho các huyện, trả phí lãi tiền vay, hỗ trợ hội nông dân… 

- Ngân sách cấp huyện là: 65.902 triệu đồng, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị 

trên địa huyện thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ đường 

biên, mốc giới; hỗ trợ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính; kinh phí tiêu hủy gia 

cầm nhập lậu qua biên giới, tiêu hủy pháo nổ; hỗ trợ công tác thi hành án; hỗ trợ 

xét xử các vụ án điểm, vụ án lưu động; hỗ trợ kinh phí tổ chức kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2019; hỗ trợ in ấn cuốn Niên giám thống kê; kinh phí ủy thác sang Ngân 

hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay; hỗ trợ hoạt động 

một số hội (Hội người cao tuổi, Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu Thanh 

niên xung phong)...      

- Ngân sách xã là: 39.991 triệu đồng, gồm các nội dung chi: xử phạt vi 

phạm hành chính; hỗ trợ các hội, đoàn thể xã, thị trấn một số nhiệm vụ chi chưa 

được bố trí trong dự toán đầu năm; một số nội dung chi khác chưa có trong chỉ 

tiêu theo quy định…. 

3. Chi dự phòng ngân sách 

Chi dự phòng ngân sách quyết toán là 139.847 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách cấp tỉnh là 69.880 triệu đồng bao gồm các nội dung chi như 

chi phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 24.499 triệu đồng; chi quốc phòng diễn tập 

phòng thủ 27.200 triệu đồng; chi khắc phục hậu quả thiên tai 4.142 triệu đồng; 

chi khác 5.000 triệu đồng. 

- Ngân sách cấp huyện: 69.967 triệu đồng, bao gồm chi phòng chống dịch 

tả lợn Châu Phi 46.104 triệu đồng; chi quốc phòng diễn tập phòng thủ 2.565 triệu 

đồng; chi bổ sung ngân sách cấp xã 2.264 triệu đồng; chi khắc phục hậu quả thiên 

tai 1.215 triệu đồng; chi khác 4.359 triệu đồng; chi sự nghiệp phát thanh truyền 

hình 54 triệu đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản 7.500 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách: 410.635 triệu đồng  

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 142.871 triệu đồng:  

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 219.772 triệu đồng.  

- Kết dư ngân sách cấp xã: 47.992 triệu đồng. 

C. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

NGOÀI NGÂN SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá hiệu quả 

hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; với các quỹ hoạt động 

có hiệu quả tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, 

giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, 
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đối tượng yếu thế trong xã hội. Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp thật cần 

thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nguồn thu, nhiệm vụ chi của 

quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Quỹ tài chính ngoài 

ngân sách theo quy định hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, 

nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, 

không cấp ngân sách nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên của các Quỹ. 

Tổng số quỹ phát sinh nhiệm vụ thu, chi là 08 quỹ, với tổng số kinh phí 

như sau: 

1. Tổng số nguồn dư đến ngày 31/12/2018 chuyển sang năm 2019 là 

126.915 triệu đồng. 

2. Tổng số nguồn vốn phát sinh trong năm 2019 là 124.629 triệu đồng. 

3. Tổng số đã sử dụng trong năm 2019 là 167.550 triệu đồng. 

4. Tổng số nguồn còn dư đến ngày 31/12/2019 là 83.994 triệu đồng. 

 (Kèm theo Báo cáo là hệ thống mẫu biểu theo quy định). 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực X; 

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 
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