UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 114 /TTr-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn,
quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2019
________________________________

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
Khoá XX, kỳ họp thứ mười ba.
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.
Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố
phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân
sách thành phố năm 2019, như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 495.274.740.008 đồng
Trong đó:
- Thu nội địa:

495.274.740.008 đồng

2. Tổng thu cân đối ngân sách thành phố:

783.578.690.061 đồng

Trong đó:
a) Thu điều tiết:

340.755.680.148 đồng

b) Thu kết dư ngân sách năm 2018:

41.126.335.185 đồng

c) Thu chuyển nguồn năm 2018:

55.127.491.794 đồng

d) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:

345.563.574.134 đồng

- Thu bổ sung trong cân đối:

202.586.600.000 đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu:

142.976.974.134 đồng

đ) Thu cấp dưới nộp lên:

1.005.608.800 đồng
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3. Tổng chi ngân sách thành phố:

746.363.114.253 đồng

Bao gồm:
a) Chi trong cân đối:

673.675.326.453 đồng

- Chi đầu tư:

143.908.664.100 đồng

- Chi thường xuyên:

451.170.170.058 đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:

78.596.492.295 đồng

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:

70.566.752.000 đồng

c) Chi nộp ngân sách cấp trên:

2.121.035.800 đồng

4. Kết dư ngân sách năm 2019:

37.215.575.808 đồng

Trong đó:
a) Kết dư ngân sách cấp thành phố:

30.763.575.590 đồng

b) Kết dư ngân sách phường, xã:

6.452.000.218 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 quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi
ngân sách thành phố năm 2019./.
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;
- C,P VP HĐND-UBND TP;
- Phòng TC-KH;
- Trang thông tin điện tử thành phố;
- Lưu VT.
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