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UỶ BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  
Số: 115/TTr-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2019 

 

 
TỜ TRÌNH 

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 
                    Khoá XX, kỳ họp thứ mười. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;  

 Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
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; 

 Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND 
tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, và 
thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố 
quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành 
phố năm 2018, như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 464.442.311.217 đồng 

Trong đó:   

a) Thu nội địa: 462.590.456.253 đồng 

b) Các khoản thu QL qua NSNN (thu viện trợ): 1.851.854.964 đồng 

2. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố: 618.897.227.606 đồng 

Trong đó:   

a) Thu điều tiết: 342.544.388.281 đồng 

b) Thu kết dư ngân sách năm 2017: 42.093.953.149 đồng 

c) Thu chuyển nguồn năm 2017: 34.505.915.286 đồng 

d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 197.689.386.926 đồng 
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- Thu bổ sung trong cân đối:  130.941.020.000 đồng 

- Thu bổ sung có mục tiêu:  66.748.366.926 đồng 

đ) Thu cấp dưới nộp lên: 211.729.000 đồng 

e) Các khoản thu được để lại QL qua NSNN (thu 
viện trợ): 

1.851.854.964 đồng 

3. Tổng chi ngân sách thành phố: 577.980.767.994 đồng 

Bao gồm:   

a) Chi trong cân đối: 577.769.038.994 đồng 

- Chi đầu tư: 120.145.009.700 đồng 

- Chi thường xuyên: 390.727.260.400 đồng 

- Chi CTMT & các nhiệm vụ khác: 11.769.277.100 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 55.127.491.794 đồng 

b) Chi nộp ngân sách cấp trên: 211.729.000 đồng 

4. Kết dư ngân sách năm 2018: 40.916.459.612 đồng 

Trong đó:   

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố: 36.382.868.315 đồng 

b) Kết dư ngân sách phường, xã: 4.533.591.297 đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo Tờ trình) 

 Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét và phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi 
ngân sách thành phố năm 2018./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- Các Đại biểu HĐND TP Khoá XX; 
- C,P VP HĐND-UBND TP; 
- Phòng TC-KH; 
- Trang TTĐT TP; 
- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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