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THÔNG BÁO 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 
  

 

 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết 
minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý I năm 
2019 

- Cân đối ngân sách địa phương quý I (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN 
đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN 
đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý I(Chi tiết theo biểu 95/CK-
NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 
phương quý I năm 2019 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Với quyết tâm điều hành chủ động, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 
Nghị quyết của HĐND thành phố về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 
2019, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND 
ngày 24/01/2019 về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách năm 2019. Kiện 
toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2019. Tiếp tục triển khai thực 
hiện tốt các Đề án chống thất thu thuế đã được triển khai từ năm 2018 trở về 
trước (chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án chống thất thu dịch vụ nấu cỗ và cho 
thuê phông rạp). Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng kết hợp 
với thu thuế.  

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý I năm 2019 là 
95.861 triệu đồng, đạt 22,71% so với dự toán tỉnh giao, đạt 21,54% so với dự 
toán thành phố phấn đấu, bằng 83,48% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn bộ số 
thu ngân sách nhà nước là số thu nội địa trên địa bàn. 
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2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 
khóa XX kỳ họp thứ chín: số 47/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về mục tiêu, 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, số 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch 
đầu tư công năm 2019 thành phố Lạng Sơn, số 48/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 
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, Ủy ban nhân dân 
thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng 
định mức, chế độ, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời cơ cấu 
lại ngân sách để giảm chi thường xuyên tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, dành 
nguồn chi trả nợ và kiểm soát nợ công, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.  

Đối với chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia và 
nhiệm vụ khác: Trên cơ sở dự toán đã được giao, trong quá trình thực hiện các 
công trình, dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; Công tác giải 
ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn trương, 
kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức nhà nước ban 
hành.  

Đối với chi thường xuyên: Điều hành trong phạm vi dự toán được giao, 
trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết 
kiệm và hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện quý 1 năm 2019 là 88.052 triệu 
đồng, đạt 16,88% dự toán giao đầu năm, giảm 7,42% so với cùng kỳ năm 2018, 
trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 17.355 triệu đồng, đạt 11,49% so với dự toán và 
tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2018.   

- Chi thường xuyên là 70.697 triệu đồng, đạt 19,38% dự toán giao đầu 
năm, tăng 22,17% so với cùng kỳ năm 2018. 

UBND thành phố Lạng Sơn thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);   
- TT HĐND thành phố;                            
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã 
- CVP, PCVP, đăng trang TT điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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