
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 TP. Lạng  Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 

  
 

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 2020 như sau: 

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

năm 2019 

- Cân đối ngân sách thành phố 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 thành phố 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 đi u hành chủ động  ph n đ u hoàn thành   m c cao nh t 

Ngh  quyết của Hội đồng nhân dân thành phố v  dự toán ngân sách nhà nước 

(NSNN) năm 2020, ngay t  đ u năm, Uỷ ban nhân dânh thành phố đã Ban hành 

Chỉ th  số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 v  tăng cường công tác quản lý thu 

ngân sách năm 2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2020. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các Đ  án chống th t thu thuế đã được triển khai t  

năm 2019 tr  v  trước. Tăng cường xử lý vi phạm v  trật tự đô th   xây dựng kết 

hợp với thu thuế.  

Tuy nhiên, kinh tế đ u năm do ảnh hư ng của d ch bệnh Covid 19 đến 

hoạt động sản xu t  kinh doanh và thương mại d ch vụ trên đ a bàn dẫn đến một 

số khoản thu đạt th p cả v  số lượng và tiến độ so với cùng kỳ như lệ phí trước 

bạ  lệ phí môn bài  số thu t  các đ  án chống th t thu ... Các hộ kinh doanh trên 

đ a bàn giảm đáng kể do nghỉ hoạt động kinh doanh, số miễn giảm thuế gia tăng 
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(Đến hết quý I/2020  2.382 lượt hộ ng ng nghỉ kinh doanh/ số ti n miễn giảm là 

1.492 triệu đồng). 

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

T ng thu ngân sách nhà nước trên đ a bàn thực hiện quý I năm 2020 là 

106.837 triệu đồng  đạt 25,5% so với dự toán tỉnh giao  đạt 24,3% so với dự toán 

thành phố ph n đ u  bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn bộ số thu 

ngân sách nhà nước là số thu nội đ a trên đ a bàn. Trong đó số thu không kể ti n 

sử dụng đ t và s  xố đạt 71.549 triệu đồng  bằng 23 7% dự toán tỉnh giao  bằng 

23 49% dự toán thành phố giao và bằng 96 8% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện các Ngh  quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn 

khóa XX kỳ họp th  mười một: số 65/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 v  mục tiêu  

nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, số 69/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 v  kế hoạch 

đ u tư công năm 2020 thành phố Lạng Sơn  số 68/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên đ a bàn  dự toán thu  chi ngân sách thành 

phố và phương án phân b  ngân sách thành phố năm 2020  Ủy ban nhân dân 

thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng 

đ nh m c  chế độ  thực hiện triệt để tiết kiệm  chống lãng phí  tăng cường công 

khai minh bạch hoạt động chi tiêu tài chính  nâng cao trách nhiệm của các đơn 

v  sử dụng ngân sách.  

Đối với chi đ u tư phát triển: Các công trình  dự án được quan tâm bố trí 

vốn hợp lý ngay t  đ u năm; Công tác giải ngân  thanh toán các nguồn vốn  tạm 

 ng theo hợp đồng được khẩn trương đảm bảo tiến độ giải ngân theo giai đoạn, 

đúng chế độ  chính sách  đơn giá  đ nh m c nhà nước ban hành.  

Đối với chi thường xuyên: Chủ động quản lý chi tiêu ngân sách chặt chẽ  

tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn  chế độ  đ nh m c; nghiêm túc thực 

hành tiết kiệm  chống lãng phí.  

Trong quý I năm 2020  Ủy ban nhân thành phố đã chủ động k p thời sử 

dụng nguồn lực dự phòng ngân sách chi cho công tác phòng  chống d ch bệnh 

viêm ph i c p do Virus Ncov gây ra để mua vật tư  trang thiết b  y tế, tuyên 

truy n  tập hu n phục vụ công tác phòng chống d ch. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

T ng chi ngân sách thành phố thực hiện quý 1 năm 2020 là 126.748 triệu 

đồng  đạt 22,7% dự toán giao đ u năm, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2019, 

trong đó: 
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- Chi đ u tư phát triển là 33.379 triệu đồng  đạt 28,4% so với dự toán và 

tăng 92,3% so với cùng kỳ năm 2019.   

- Chi thường xuyên là 83.963 triệu đồng  đạt 21,6% dự toán giao đ u năm, 

tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Chi dự phòng ngân sách là 400 triệu đồng  bằng 4% dự phòng ngân sách 

giao đ u năm.  

- Chi các nhiệm vụ  chính sách t  nguồn b  sung có mục tiêu t  ngân sách 

c p trên là 6.231 triệu đồng  bằng 15 2% dự toán giao.  

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

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c);   

- TT HĐND TP;                            

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan  đơn v  TP; 

- UBND các phường  xã 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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