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THÔNG BÁO 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II 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 II năm 2019 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II 

năm 2019 

- Cân đối ngân sách địa phương quý II (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II (Chi tiết theo biểu 94/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương quý II (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 II năm 2019 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

 Công tác thu ngân sách được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ 

thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy; sự chỉ đạo 

điều hành quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm của Hội đồng nhân dân - 

Uỷ ban nhân dân thành phố; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, phòng, ban, 

ngành của thành phố và cấp ủy, chính quyền các phường, xã; sự nỗ lực vượt qua 

khó khăn của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế.  

Ban Chỉ đạo thu NSNN luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển 

khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh và UBND thành phố 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; sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên 

trong công tác thu ngân sách.  

 



 2

Thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt tiến độ dự toán 

tỉnh giao. Kết quả trên có được một phần là do công tác tích cực triển khai đồng 

bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi 

nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc 

hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý II năm 2019 là 

218.443 triệu đồng, đạt 51,76% so với dự toán tỉnh giao, đạt 49.09% so với dự 

toán thành phố phấn đấu, bằng 98,33% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn bộ số 

thu ngân sách nhà nước là số thu nội địa trên địa bàn . 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khóa XX kỳ họp thứ chín: 

số 47/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; 

số 48/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 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; số 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về kế hoạch đầu tư 

công năm 2019, thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố tiếp tục kiểm soát chặt 

chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn và định mức; thực 

hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; 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.  

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. Trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cơ bản đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ các 

nhiệm vụ chi bố trí trong dự toán đầu năm và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, 

phân bổ, giao dự toán đã bố trí ở các lĩnh vực chi.  

UBND thành phố đã tích cực 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.  
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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. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện quý II năm 2019 là 230.492 triệu 

đồng, đạt 44.18% dự toán giao đầu năm, tăng 18,59% so với cùng kỳ năm 2018, 

trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 40.651 triệu đồng, đạt 26,92% so với dự toán và 

giảm 6,84 % so với cùng kỳ năm 2018.   

- Chi thường xuyên là 179.027 triệu đồng, đạt 49,09% dự toán giao đầu 

năm, tăng 20,85% 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, CV; 
- Trang TT điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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