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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III 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 III 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 III (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN 

đính kèm). 

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

NSNN đính kèm). 

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

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

UBND thành phố luôn 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, thu nợ tiền sử 

dụng đất; 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; 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; kịp 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 
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về thuế, thực hiện tốt công tác quản lý các hộ kinh doanh cá thể, các doanh 

nghiệp trên địa bàn theo phân cấp, thực hiện rà soát đất công, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ nhằm tăng thu tiền sử dụng đất.  

Thu ngân sách nhà nước trong quý III năm 2019 đạt tiến độ dự toán tỉnh 

giao. Tuy nhiên các khoản thu sắc thuế có sự tăng trưởng không đồng đều. Bên 

cạnh các khoản thu sắc thuế đã hoàn thành vượt dự toán được giao là: Thuế 

TNDN, Thuế SDĐPNN, Thu khác thì có những khoản thu tăng trưởng chậm và 

không đạt tiến độ. 

Có 5/11 đơn vị tiến độ thu đạt khá và tăng trưởng so với cùng  kỳ là:  Đội 

Kiểm tra, phường Tam Thanh, phường Chi Lăng, xã Hoàng Đồng, Trước bạ, 

Đơn vị khác. Các đơn vị còn lại: Phường Hoàng Văn Thụ, phường Vĩnh Trại, 

phường Đông Kinh, xã Mai Pha, xã Quảng Lạc thực hiện dự toán thu NSNN đạt 

thấp cả về tiến độ và so với cùng kỳ. 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau:  

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện quý III năm 2019 đạt 

97.915 triệu đồng, bằng 23,2% dự toán tỉnh giao và bằng 22% so với dự toán 

thành phố phấn đấu, tăng 16,83% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Số thu 

nội địa không kể tiền SD đất, xổ số kiến thiết đạt 63.513 triệu đồng, bằng 

23,44% so với dự toán tỉnh giao, bằng 22,85% dự toán thành phố phấn đấu và 

tăng 21,17% 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 

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; 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 quyết số 48/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; Trong các lĩnh vực 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. 

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 
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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 III năm 2019 là 127.863 triệu 

đồng, bằng 24,51% nhiệm vụ thành phố giao đầu năm, tăng 21,92% so với cùng 

kỳ năm 2018, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 25.652 triệu đồng, đạt 16,99% so với dự toán đầu 

năm và tăng 69,85% so với cùng kỳ năm 2018.   

- Chi thường xuyên là 101.181 triệu đồng, đạt 27,74% dự toán giao đầu 

năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. 

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia là 1.020 triệu đồng, tăng 672,13% 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; 
- Trang TT điện tử TP; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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