
 1

UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  
Số:  234  /TTr-UBND 

 

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

 
TP. Lạng Sơn, ngày  16   tháng 12 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH 

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 2020 

 
   

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

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

 Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố 
dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toàn thu, chi ngân sách thành 
phố và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020, như sau:  

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:          440.000 triệu đồng  

2. Tổng thu ngân sách thành phố:                             557.861 triệu đồng 

 Bao gồm:  

- Thu điều tiết:                                                                344.300 triệu đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:     213.561 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách thành phố:                     557.861 triệu đồng 

Bao gồm:   

- Chi đầu tư phát triển:                                             117.500 triệu đồng 

- Chi thường xuyên: 430.442 triệu đồng 

- Dự phòng ngân sách: 9.919 triệu đồng 

4. Phương án phân bổ ngân sách thành phố:   

a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn:  440.000 triệu đồng 

- Các đội thuộc Chi cục thuế:  361.850 triệu đồng 

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ thu:    18.800 triệu đồng 

- Các phường, xã:    59.350 triệu đồng 

b) Phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố:    557.861 triệu đồng 
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- Chi ngân sách cấp thành phố:   505.474 triệu đồng 

- Chi ngân sách cấp xã:  52.387 triệu đồng 

c) Bổ sung ngân sách cho cấp xã: 47.457 triệu đồng 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

 Uỷ ban nhân dân thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem 
xét và phê chuẩn 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 2020./. 
 

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; 
- Phòng TC-KH; 
- C,P VP HĐND-UBND TP; 
- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH  

 
 

 
 
 

Lê Trí Thức 
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