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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:  475/BC-UBND 

 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày  26 tháng 6 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười-HĐND thành phố khóa XX) 

  

Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019; Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND 

thành phố khoá XX, kỳ họp thứ năm về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách 

thành phố năm 2019. Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2019, UBND thành phố báo cáo như sau: 

 

Phần I 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 

 I. CÔNG TÁC PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019  

 Năm 2019, UBND thành phố được UBND tỉnh giao dự toán thu ngân 

sách trên địa bàn là 422.000 triệu đồng, chi ngân sách thành phố 498.753 triệu 

đồng. Tại kỳ họp thứ chín - HĐND thành phố khoá XX đã thông qua chỉ tiêu 

phấn đấu thu, chi ngân sách, như sau: 

 - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 445.000 triệu đồng, tăng 5,4% 

so với dự toán tỉnh giao và tăng số tuyệt đối là 23.000 triệu đồng. 

 - Chi ngân sách là 521.753 triệu đồng, tăng 1,04 % so với dự toán tỉnh 

giao, trong đó phân bổ cho các nội dung sau: 

 + Chi đầu tư:  151.000 triệu đồng 

 + Chi thường xuyên:  364.724 triệu đồng 

 + Dự phòng:                    6.029 triệu đồng 

 Để triển khai kịp thời các nhiệm vụ tỉnh giao, ngày 19/12/2018 UBND 

thành phố đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2019 cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã; Ban hành Quyết 

định số 139/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2019; Quyết định số 6318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về công 

bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. UBND thành phố 
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ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2019, 

ban hành Đề án: Chống thất thu thuế kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 đồng thời chỉ đạo tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các đề án chống thất thu thuế đã ban hành như: Quản lý 

thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, Chống thất thu thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp và Chống thất thu thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê 

phông rạp, nấu ăn lưu động, nhà hàng trên địa bàn. Qua đó các phòng, ban, đơn 

vị và UBND các phường, xã đã nắm được các nhiệm vụ của đơn vị mình và 

triển khai ngay từ đầu năm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2019 

A. Thu ngân sách 

 1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 Kết quả thu ngân sách tính đến hết tháng 5/2019 là 169.097 triệu đồng đạt 

40,1% dự toán tỉnh giao, đạt 38,0% dự toán thành phố giao, đạt 91,3% so với 

cùng kỳ. Trừ Tiền sử dụng đất, XSKT, giá dịch vụ VSMT: thu đạt 121.398 triệu 

đồng 44,8% dự toán tỉnh giao, bằng 44,6% dự toán thành phố giao, tăng 112,7% 

so với cùng kỳ.  

Ước thực hiện dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 232.070 triệu 

đồng đạt 55% dự toán tỉnh giao, đạt 52,1% dự toán thành phố phấn đấu và tăng 

4,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh một số sắc thuế, khoản thu thu đạt tiến độ như: 

GTGT, TNDN, TTĐB, TNCN, giá VSMT... vẫn còn một số sắc thuế, các khoản 

thu đạt thấp là: thu Thuế tài nguyên, thu từ tiền SDĐ. 

Thu ngân sách trên địa bàn các phường, xã 5 tháng đầu năm đạt 26.938 

triệu đồng đạt 45,3% dự toán tỉnh giao, đạt 45,3% dự toán thành phố phấn đấu, 

giảm 7,9% so với cùng kỳ. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 37.070 triệu đồng đạt 

62,3% dự toán tỉnh giao, bằng 62,3% dự toán thành phố phấn đấu, tăng 5,8% so 

với cùng kỳ. Các đơn vị tiến độ thu đạt tiến độ gồm: phường Tam Thanh, 

phường Chi Lăng, xã Hoàng Đồng và Đội Kiểm tra; tăng so với cùng kỳ là 

phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng, Đội Kiểm tra); Các đơn vị thực hiện dự 

toán thu NSNN thấp và thấp so với cùng kỳ là: Phường Hoàng Văn Thụ, xã Mai 

Pha, xã Quảng Lạc, Đội Trước bạ và Đội thu khác. 

 (Có biểu chi tiết số 01-02-03-04 kèm theo Báo cáo) 

2. Công tác quản lý các đối tượng nộp thuế 

2.1. Số DN đang quản lý là 1.076 DN. Trong đó: đang hoạt động là 1.008 

DN, tạm ngừng hoạt động là 68 DN; 54 DN nộp tờ khai thuế  GTGT theo tháng, 

984 DN nộp tờ khai thuế GTGT theo quý (trong đó có 64 doanh nghiệp kê khai 

thuế GTGT phương pháp trực tiếp).  

2.2. Tổng số hộ đang kinh doanh quản lý thu thuế là: Số hộ: 3.045 hộ; số 

thuế: 1.848 triệu đồng; Thuế bình quân: 0,607 triệu đồng/hộ. (trong đó hộ sử 
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dụng hóa đơn quyển là 385 hộ) tăng 109,4% với cùng kỳ năm 2018, với số thuế 

tăng 336 triệu/tháng, mức thuế bình quân là 0,608 triệu đồng/hộ/tháng. 

3. Công tác quản lý nợ thuế 

  Tổng số nợ thuế tại thời điểm đầu năm: 32.651 triệu đồng, số nợ thuế phát 

sinh trong kỳ: 23.955 triệu đồng, số nợ thuế thu được trong kỳ là: 16.110 triệu 

đồng (trong đó thu nợ của năm 2018 chuyển sang là: 4.495 triệu đồng). Lũy kế 

thu nợ được: 20.260 triệu đồng. Tổng số nợ đến hết 30/5/2019 là: 36.346 triệu 

đồng/445 tỷ chiếm khoảng  8,1 % trên tổng thu dự toán năm 2019 trong đó: 

+ Tiền thuế nợ có khả năng thu: 13.524 triệu đồng/445 tỷ so so với tổng 

dự toán thu năm 2019 chiếm 3%.   

+ Tiền thuế nợ không có khả năng thu : 22.822 triệu đồng/445 tỷ so với 

tổng dự toán thu năm 2019 chiếm 5,1%.   

B. Chi ngân sách 

-  Dự toán tỉnh giao cho thành phố: 543.057,5 triệu đồng, trong đó: 

+ Dự toán giao đầu năm: 498.753 triệu đồng 

+ Giao chi đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của 

HĐND Tỉnh: 10.014 triệu đồng  

+ Giao chi Chương trình Mục tiêu quốc gia: 10.693,5 triệu đồng 

+ Giao bổ sung thực hiện các nhiệm vụ khác: 23.597 triệu đồng 

- Dự toán chi thành phố giao: 622.044 triệu đồng, trong đó: 

+ Giao đầu năm: 521.753 triệu đồng 

+ Chuyển nguồn năm 2018 sang: 55.127 triệu đồng 

+ Giao bổ sung 6 tháng là 45.164 triệu đồng, gồm: Phân bổ kinh phí thực 

hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh là 10.014 triệu đồng; 

kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia là 10.693 triệu đồng; Kinh 

phí giao bổ sung các nhiệm vụ khác là 24.457 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 5 tháng đầu năm là 186.527 

triệu đồng, bằng 37,4% dự toán tỉnh giao đầu năm và bằng 30% nhiệm vụ thành 

phố giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ, trong đó: 

 + Chi ngân sách cấp thành phố: 169.353 triệu đồng, bằng 30% dự toán.   

 + Chi ngân sách cấp xã: 17.174 triệu đồng, bằng 32,7% dự toán. 

 Ước thực hiện 6 tháng là 252.600 triệu đồng đạt 50,6% dự toán tỉnh giao, 

bằng 40,6% dự toán thành phố giao. Cụ thể như sau: 

 1. Chi ngân sách cấp thành phố 

 1.1. Chi đầu tư phát triển 

Dự toán chi đầu tư năm 2019 là 142.500 triệu đồng; chuyển nguồn năm 

2018 sang là 39.574 triệu đồng; phân bổ nguồn vốn của tỉnh và thành phố giao 

bổ sung 6 tháng là 10.014 triệu đồng, tổng dự toán chi đầu tư phát triển là 

192.088 triệu đồng. Thực hiện đến hết tháng 5/2019 là 37.897 triệu đồng bằng 

19,8% dự toán. Ước thực hiện 6 tháng là 52.086 triệu đồng đạt 27,1% dự toán. 
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 1.2. Chi thường xuyên 

 Thực hiện 5 tháng là 135.456 triệu đồng, bằng 35,8% dự toán, tăng 2,1% 

so với cùng kỳ. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 178.014 đạt 49,6% dự toán. 

 1.3. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách: 6 tháng đầu năm trên 

địa bàn xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi, UBND thành phố đã bố trí là 2.116 triệu 

đồng cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố để kịp thời chi cho công tác 

phòng chống dịch. 

 2. Chi ngân sách cấp xã 

 Thực hiện 5 tháng là 17.174 triệu đồng, đạt 32,7% dự toán, giảm 5,7% so 

với cùng kỳ. Ước thực hiện 6 tháng là 22.500 triệu đồng. Trong đó:  

2.1. Chi đầu tư: Thực hiện 5 tháng là 1.801 triệu đồng, đạt 21,2% dự toán. 

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 4.500 triệu đồng. 

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện 5 tháng là 15.373 triệu đồng, đạt 38,5% 

dự toán. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 18.000 triệu đồng.  

Chi ngân sách cấp xã cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ chi phát triển KT-

XH theo kế hoạch triển khai tại các phường, xã đồng thời đảm bảo nguồn để chi 

lương cho cán bộ cơ sở theo quy định. 

(Có biểu chi tiết 05 kèm theo Báo cáo) 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC THU-CHI NGÂN SÁCH 

 1. Thu ngân sách 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Ban hành Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 24/01/2019 về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách 

năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thu 

ngân sách, kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách và hội đồng tư vấn thuế các xã, 

phường. Tiếp tục thực hiện các Đề án chống thất thu có hiệu quả, chỉ đạo làm tốt 

công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng trên địa bàn thành phố và 

các giải pháp tích cực đến cơ sở; chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ ngay từ 

đầu năm, tăng cường trách nhiệm của đơn vị được giao nhiệm vụ thu ngân sách, 

rà soát khả năng thu từng lĩnh vực, từng sắc thuế, từng Doanh nghiệp để đề ra 

giải pháp tăng thu và chống thất thu, tăng cường công tác đôn đốc thu các khoản 

nợ; đồng thời đôn đốc các phường, xã và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã đề 

ra; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã làm tốt công tác 

tuyên truyền pháp luật về thuế, thực hiện tốt công tác quản lý các hộ kinh doanh 

cá thể, các doanh nghiệp trên địa bàn theo phân cấp. 

2. Chi ngân sách 

Tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà 

nước năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ. Chi ngân sách 

thành phố cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 
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quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND thành phố khóa XX, 

kỳ họp thứ chín đề ra. Chi đầu tư phát triển đã được ưu tiên cho những công 

trình trọng điểm, cấp thiết; đối với chi thường xuyên, đảm bảo kinh phí chi giáo 

dục - đào tạo, văn hoá, y tế, đảm bảo xã hội, chi quản lý hành chính, chi an ninh 

- quốc phòng theo đúng dự toán và tiến độ triển khai của các đơn vị sử dụng 

ngân sách. Đồng thời quan tâm chi đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 

UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng ngân sách thành phố và 

UBND các phường, xã thực hiện đúng nội dung Công văn số 98/STC-QLNS 

ngày 16/01/2019 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định trong quản lý tài chính và thẩm định quyết toán chi 

ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố theo quy định.  

Tiếp tục phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018- 2020 

đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng 

quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 

IV. MỘT SỐ HẠN CHẾ THIẾU SÓT  

 1. Thu ngân sách 

- Một số khoản thu quản lý còn gặp nhiều khó khăn nên vẫn còn thất thu 

như: Thu từ kinh doanh vận tải, khách sạn, nhà hàng, karaoke, 

- Một số doanh nghiệp và hộ kinh doanh chây ỳ nợ thuế lớn và kéo dài; 

việc cưỡng chế thuế gặp nhiều khó khăn. 

- Hội đồng tư vấn thuế của một số phường, xã chưa quyết liệt trong chỉ 

đạo công tác thu ngân sách, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ thuế quản 

lý địa bàn.  

2. Chi ngân sách 

 - Chi đầu tư XDCB: Tiến độ triển khai một số dự án, công tác quyết toán 

các dự án đã hoàn thành còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân. Việc 

xác định quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế còn chưa hợp lý làm tăng tổng mức 

đầu tư, gây khó khăn cho công tác bố trí vốn, điều hòa thanh toán. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cơ quan, đơn vị còn 

thực hiện chưa đồng bộ, việc tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ theo quy định  

chưa thực sự được quan tâm. Qua công tác thanh tra, kiểm toán đối với các đơn 

vị vẫn còn tồn tại một số vi phạm trong quản lý tài chính. 

 V. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, THIẾU SÓT 

 1. Nguyên nhân khách quan 

- Một số văn bản pháp luật trong đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách… 

thiếu đồng bộ, thường xuyên thay đổi gây khó khăn trong quá trình thực hiện. 
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- Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động không hiệu quả đã 

ngừng kinh doanh; chuyển địa điểm kinh doanh khỏi địa bàn thành phố hoặc 

giải thể doanh nghiệp, thu từ hóa đơn lẻ giảm mạnh so với cùng kỳ. 

- Tình hình nợ đọng thuế vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh 

thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại xuất nhập khẩu, khai thác khoáng 

sản và một số doanh nghiệp đã giải thể, phá sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn, một 

số đơn vị doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính nên chưa thực hiện nghiêm 

túc việc nộp thuế nợ, thuế phát sinh trong kỳ theo quy định. 

- Ý thức chấp hành chính sách thuế ở một số người nộp thuế còn yếu kém, 

nợ thuế chây ì kéo dài. 

 2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số đơn vị được giao nhiệm vụ thu chưa khai thác triệt để các nguồn 

thu; 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.  

- 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. 

 - Một số đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư triển khai công việc 

chậm; một số công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm nghiệm thu, 

thanh, quyết toán. 

 - 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 thủ trưởng, kế toán và bộ 

phận liên quan trong một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả 

chưa cao. 

Phần II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

  

I. NHIỆM VỤ  

 1. Thu ngân sách 

 - Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao là 445 tỷ đồng.   

  - Thu ngân sách đảm bảo cân đối. 

 2. Chi ngân sách 

           - Đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán đã được giao, 

đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội. 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đối với các dự án đã hoàn thành 

và bàn giao đưa vào sử dụng sớm hoàn thành quyết toán dự án; đảm bảo đủ 

nguồn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo kế hoạch. 

 - Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn 

trái phiếu Chính phủ và một số nhiệm vụ khác tỉnh giao. 
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 II. GIẢI PHÁP  

1. Công tác thu ngân sách 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24/01/2019 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách 

năm 2018. Chỉ đạo quyết liệt đối với những khoản thu, sắc thuế, địa bàn thu 

thực hiện dự toán đạt thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ, nhằm phấn đấu hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được giao.  

- Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp với các ngành, các đơn vị liên quan trên 

địa bàn trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, khai thác 

tăng thu ngân sách; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; 

Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo đảm bảo vai trò tham mưu, tổng 

hợp trong công tác thu ngân sách. Đánh giá, phân tích cụ thể nguyên nhân tác 

động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, rà soát nắm 

chắc địa bàn, đưa các hộ thuộc đối tượng phải nộp thuế vào quản lý thu thuế, từ 

đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu sát đúng với thực tế phát 

sinh; Thực hiện quản lý cá nhân kinh doanh, chống thất thu đối với cá nhân kinh 

doanh nộp thuế khoán; Đẩy mạnh các giải pháp trong thu nợ và cưỡng chế nợ 

thuế đảm bảo tổng nợ thuế đến 31/12/2019 không vượt quá 5% tổng thu ngân 

sách năm 2019; 

- Chỉ đạo tiếp tục kiểm tra doanh nghiệp năm 2019, triển khai thực hiện 

các Đề án Chống thất thu thuế đã được phê duyệt. 

 - Tăng cường công tác đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và 

quyết định xử lý sau thanh tra; thu nộp kịp thời khoản tiền sai phạm được phát 

hiện qua công tác thanh tra vào ngân sách Nhà nước. 

- Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục 

hành chính, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. 

2. Chi ngân sách 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 

hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2018. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, 

đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển; 

thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, 

tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quyết 

toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 - Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo đúng Luật ngân 

sách, tăng cường công tác kiểm tra chấp hành dự toán ngân sách, chấp hành chế 

độ chi tiêu tài chính, chế độ kế toán tại đơn vị.  
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân 

sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo 

vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, 

hiệu quả. Rà soát các chế độ chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho 

con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. 

- Thực hiện chế độ công khai tài chính, ngân sách đầy đủ đối với tất cả 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường. 

Trên đây là kết quả tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, UBND thành phố 

Báo cáo tại kỳ họp thứ mười - HĐND thành phố khoá XX./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/c); 
- VP HĐND tỉnh; 
- Sở Tài chính; Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- Các ĐB dự kỳ họp HĐND TP; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Lưu VT+ HS kỳ họp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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