
 
1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

  
Số: 66/NQ-HĐND 

 

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

 
      TP. Lạng Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2019 

              

NGHỊ QUYẾT  
Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018 
 
 

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 19/6/2015; 

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

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND 
tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, và 
thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 151/TB-STC ngày 05/9/2019 của Sở Tài chính tỉnh 
Lạng Sơn về việc Thẩm định quyết toán ngân sách thành phố Lạng Sơn năm 
2018; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 02/12/2019 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của 
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

QuyÕt nghÞ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2018, như sau: 

I. Số liệu quyết toán đã phê chuẩn:  

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:   464.442.311.217 đồng 

 Trong đó:  

- Thu nội địa:                                                            462.590.456.253 đồng 

- Các khoản thu QL qua NSNN (thu viện trợ):            1.851.854.964 đồng 

 2. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố:           618.897.227.606 đồng 

 Trong đó: 



 
2

 a) Thu điều tiết:                                                  342.544.388.281 đồng 

 b) Thu kết dư ngân sách năm 2017:        42.093.953.149 đồng 

 c) Thu chuyển nguồn năm 2017:           34.505.915.286 đồng 

d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                            197.689.386.926 đồng 

- Thu bổ sung trong cân đối:                                     130.941.020.000 đồng 

 - Thu bổ sung có mục tiêu:                                        66.748.366.926 đồng 

 đ) Thu cấp dưới nộp lên:                     211.729.000 đồng 

 e) Các khoản thu QL qua NSNN (thu viện trợ):          1.851.854.964 đồng 

 3. Tổng chi ngân sách thành phố:                          577.980.767.994 đồng 

 Bao gồm:  

 a) Chi trong cân đối:                                                577.769.038.994 đồng 

 - Chi đầu tư:                                                              120.145.009.700 đồng 

- Chi thường xuyên:                                                  390.727.260.400 đồng 

- Chi CTMT & các nhiệm vụ khác:     11.769.277.100 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:           55.127.491.794 đồng                                        

b) Chi nộp ngân sách cấp trên:          211.729.000 đồng 

 4. Kết dư ngân sách năm 2018:                               40.916.459.612 đồng 

 Trong đó: 

 a) Kết dư ngân sách cấp thành phố:                           36.382.868.315 đồng 

 b) Kết dư ngân sách phường, xã:                                 4.533.591.297 đồng 

II. Số liệu quyết toán phê chuẩn điều chỉnh:  

 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:    464.772.838.095 đồng 

 Trong đó:  

 - Thu nội địa:                                                            462.920.983.131 đồng 

 - Các khoản thu QL qua NSNN (thu viện trợ):            1.851.854.964 đồng 

 2. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố:           673.917.629.179 đồng 

 Trong đó: 

 a) Thu cân đối ngân sách:     673.705.900.179 đồng 

 - Thu điều tiết:                                                  342.754.263.854 đồng 

 - Thu kết dư ngân sách năm 2017:        42.093.953.149 đồng 

 - Thu chuyển nguồn năm 2017:                      34.505.915.286 đồng 

 - Các khoản thu QL qua NSNN (thu viện trợ):             1.851.854.964 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                              252.499.912.926 đồng 

 + Thu bổ sung trong cân đối:                         171.449.020.000 đồng 

  + Thu bổ sung có mục tiêu:         81.050.892.926 đồng 

 b) Thu cấp dưới nộp lên:                     211.729.000 đồng 

 3. Tổng chi ngân sách thành phố:                        632.791.293.994 đồng 



 
3

 Bao gồm:  

 a) Chi trong cân đối:                                                 577.769.038.994 đồng 

 - Chi đầu tư:                                                              120.145.009.700 đồng 

- Chi thường xuyên:                                                  390.727.260.400 đồng 

- Chi CTMT & các nhiệm vụ khác:     11.769.277.100 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:            55.127.491.794 đồng                   

b) Chi nộp ngân sách cấp trên:          211.729.000 đồng 

c) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:    54.810.526.000 đồng 

 4. Kết dư ngân sách năm 2018:                               41.126.335.185 đồng 

 Trong đó: 

 a) Kết dư ngân sách cấp thành phố:                            36.592.743.888 đồng 

 b) Kết dư ngân sách phường, xã:                                  4.533.591.297 đồng 

 * Lý do điều chỉnh: Thực hiện Thông báo số 151/TB-STC ngày 05/9/2019 
của Sở Tài chính Lạng Sơn v/v thông báo thẩm định quyết toán ngân sách thành 
phố Lạng Sơn năm 2018. 

 (Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thành 
phố tổ chức triển khai thực hiện hạch toán theo đúng quy định. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khoá 
XX, kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2019./. 
 

N¬i nhËn:  
- TT HĐND Tỉnh (B/c); 
- UBND Tỉnh (B/c); 
- Văn phòng HĐND Tỉnh (B/c); 
- Các sở: Tài chính, KH-ĐT; 
- Kho bạc NN Tỉnh; 
- Đại biểu HĐND Tỉnh ứng cử tại TP; 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND Thành phố; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các đại biểu HĐND TP Khoá XX; 
- Các ban, ngành, đoàn thể TP; 
- TT HĐND, UBND 8 phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

Chñ tÞch 
 

 
 
 

 
 

Phạm Đức Huân 
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