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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng năm 2021 

  

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 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 (NSNN); Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 06 tháng năm 2021 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng 

năm 2021 

- Cân đối ngân sách địa phương 06 tháng năm 2021 (Chi tiết theo biểu 

59/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 06 tháng năm 2021 (Chi tiết theo biểu 

60/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương 06 tháng năm 2021 (Chi tiết theo 

biểu 61/CK-NSNN đính kèm). 

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

phương 06 tháng năm 2021 

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

với mục tiêu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2021 đã được giao; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu công tác quản lý 

thu, chi ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tăng cường 

quản lý tài sản công, kiểm soát chặt chẽ giá, thị trường. 

Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu năm 2021, tập 

trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Đẩy mạng công tác chống thất thu thuế, giảm tỷ lệ nợ thuế nhất là với 

khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh cá thể; tăng cường 

công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan. Chủ 

động thiết lập các cơ chế trao đổi thông tin, hội đàm với lực lượng chức năng 

phía Trung Quốc, tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo các lĩnh vực để 

kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khan, vướng mắc; kịp thời triển khai 

thực hiện tốt các chính sách ưu đãi theo quy định để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021, quản lý 

chặt chẽ các khoản chi NSNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, 
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ưu tiên dành nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, các 

nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo 

đúng quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc tạm 

ngừng các khoản chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế bổ sung ngoài dự toán giao 

đầu năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh việc lợi dụng chính sách 

để trục lợi từ NSNN; tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp về tài chính NSNN. 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 06 tháng năm 2021 là 

5.738.962 triệu đồng, đạt 98,4% so với dự toán tỉnh giao, tăng 88,7% so với 

cùng kỳ. Trong đó: 

- Thu nội địa: 1.442.608 triệu đồng, đạt 60,5% so với dự toán tỉnh giao, 

tăng 11,2% so với cùng kỳ. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 4.296.354 triệu đồng, đạt 124,5% so 

với dự toán giao, tăng 146,3% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 06 tháng năm 2021 là 4.300.534 

triệu đồng, đạt 40,1% dự toán giao, bằng 96% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách địa phương là 3.870.211 triệu đồng, đạt 43,6% dự 

toán, bằng 100,9% so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là 545.207 triệu đồng, đạt 37,3% so với dự toán và  

bằng 95,9% so với cùng kỳ.  

+ Chi thường xuyên là 3.268.468 triệu đồng, đạt 45,2% dự toán, bằng 

102,2% so với cùng kỳ. 

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

khác là 430.323 triệu đồng, đạt 23,1% dự toán, bằng 66,9% so với cùng kỳ. 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- 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; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, Trung tâm TH-CB, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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