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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và 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 (NSNN). Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn thông 

báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 

tháng đầu năm 2020 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố 9 tháng 

đầu năm 2020 

- Cân đối ngân sách thành phố 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo biểu 

93/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo biểu 

94/CK-NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố 9 tháng năm 2020 (Chi tiết theo biểu 

95/CK-NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương 9 tháng đầu năm 2020 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Với mục tiêu đề ra phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, Uỷ 

ban nhân dân thành phố đã tích cực tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu ngân 

sách năm 2020, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, 

chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; rà soát các nguồn thu 

còn tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần số hụt thu NSNN do dịch 

Covid-19 gây ra; đồng thời, tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi 

thuế, các dự án mới phát sinh, các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm 

toán, thanh tra... từ đó tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc. 

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid 19 diễn ra từ đầu năm vẫn còn nhiều ảnh 

hưởng, gây khó khăn trong công tác thu ngân sách, phát triển kinh tế trên địa 

bàn. Dịch bệnh đã tác động đáng kể đến kết quả thu, đặc biệt là khoản thu từ khu 

vực kinh tế ngoài quốc doanh ảnh hưởng rõ rệt, nhiều khoản nợ thuế còn ở mức 
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cao. Đến hết tháng 9/2020, các khoản thu vẫn chiếm tỉ lệ thấp so với dự toán 

tỉnh giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Các khoản thu ngoài 

quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn trên tổng thu ngân sách nhưng số thu 9 tháng chỉ 

đạt trên 59,5% dự toán tỉnh giao và bằng 91,6% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ 

9 tháng đầu năm đạt 54.735 triệu đồng, bằng 53,1% dự toán tỉnh giao và chỉ 

bằng 70,3% so với cùng kỳ do giảm thu nhập, khả năng mua sắm ô tô, xe máy, 

chuyển nhượng bất động sản giảm. Trong tháng 6/2020 chính phủ ban hành nghị 

định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% đối với ô tô 

sản xuất, lắp ráp trong nước nên nguồn thu này sẽ giảm đáng kể trong năm 2020. 

Thu từ phí, lệ phí đạt 5.401 triệu đồng, đạt 64,1% dự toán và bằng 95,4% so với 

cùng kỳ. Vẫn còn thất thu ngân sách, tập trung những lĩnh vực như: xây dựng cơ 

bản tư nhân các trường hợp được miễn giấy phép, không có giấy phép; vận tải tư 

nhân; khách sạn, nhà hàng.  

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 9 tháng đầu năm 

2020 là 292.567 triệu đồng, đạt 69,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 66,5% so với 

dự toán thành phố phấn đấu, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn bộ số 

thu ngân sách nhà nước là số thu nội địa trên địa bàn.  

Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp là 201.348 triệu đồng, 

đạt 58,5% so với dự toán thành phố giao, đạt 80,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi 

ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo các đơn 

vị dự toán chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, 

kịp thời xử lý đối với những khoản chi không hiệu quả, không đúng qui định. 

Các công trình, dự án đầu tư phát triển được quan tâm bố trí vốn hợp lý; Công 

tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn 

trương đảm bảo tiến độ giải ngân theo giai đoạn. 

Thành phố đã chỉ đạo công tác chi ngân sách theo hướng triệt để tiết 

kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, trong đó cắt giảm tối thiểu 70% 

kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của cơ quan, đơn vị và 

tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các 

khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết. Trong 9 tháng đầu năm, các khoản 

chi chủ yếu là duy trì bộ máy hành chính, các hoạt động về đầu tư xây dựng. 

Các khoản chi văn hóa, văn nghệ, lễ hội bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh 
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Covid - 19, có những khoản chi đã bố trí trong dự toán để thực hiện nhưng tình 

hình thực tế lại không triển khai được phải cắt giảm, điều chỉnh trong năm.  

Tích cực theo sát tiến độ thu ngân sách để chủ động cân đối, điều chỉnh kế 

hoạch vốn khi nguồn thu không đảm bảo; tăng cường công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, hạn chế bổ sung các 

nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ chi không cần thiết. 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 396.907 

triệu đồng, đạt 69,3% dự toán giao đầu năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 

2019, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 87.274 triệu đồng, đạt 74,3% so với dự toán và 

tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2019.   

- Chi thường xuyên là 296.835 triệu đồng, đạt 69% dự toán giao đầu năm, 

tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Chi các nhiệm vụ, chính sách từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

cấp trên là 10.023 triệu đồng, bằng 68,1% dự toán giao.  

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; 

- C, PCVP, CV; 

- Trang TT điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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