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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

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 2021 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý I năm 2021 

- 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 2021 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 về việc giao 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021, Kế hoạch số 

39/KH-BCĐ ngày 27/01/2021 của Ban chỉ đạo triển khai công tác thu NSNN 

năm 2021, với quyết tâm điều hành chủ đôṇg, phấn đấu hoàn thành ở mức 

cao nhất Nghi ̣quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về dư ̣ toán ngân sách 

nhà nước (NSNN) năm 2021, ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân (UBND) 

thành phố đã chỉ đạo Chi cục thuế, UBND các phường, xã và các cơ quan có 

liên quan tổ chức tập trung, chủ động trong công tác tham mưu cho Thành uỷ, 

UBND, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện tốt nhiệm 

vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn 

thể trên địa bàn để tổ chức quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, bù đắp hụt 

thu do ảnh hưởng của dịch Covid gây ra, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu 

NSNN năm 2021.  

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được và hiệu quả của các Đề án 

chống thất thu thuế trong hơn 4 năm triển khai, ngày 2/3/2021, UBND thành 
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phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc gia hạn 03 

Đề án chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (bao gồm Đề án 

chống thất thu thuế XDCB tư nhân; chống thất thu Thuế SDĐPNN; chống 

thất thu dịch vụ cho thuê phông rạp, nấu ăn lưu động, nhà hàng). Đồng thời, 

tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, xây dựng kết hợp với thu thuế.  

Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn thưc̣ hiêṇ quý I năm 2021 là 

140.792 triêụ đồng, đaṭ 38,2% so với dự toán tỉnh giao, đạt 35,2% so với dự toán 

thành phố phấn đấu, bằng 131.8% so với cùng kỳ năm 2020. Toàn bộ số thu 

ngân sách nhà nước là số thu nội địa trên địa bàn. Trong đó số thu không kể tiền 

sử dụng đất và sổ xố đạt 69.729 triệu đồng, bằng 27% dự toán thành phố giao và 

bằng 97,4% so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

Thực hiện các Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về mục 

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, số 102/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn, số 104/NQ-HĐND ngày 

18/12/2020 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 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa XX kỳ họp thứ mười bốn, Ủy ban 

nhân dân thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo 

đảm đúng định mức, chế độ, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tạm 

ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực trong 

bối cảnh diễn biến dịch Covid 19 còn phức tạp.  

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

vốn hợp lý ngay từ đầu năm; 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, 

đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức nhà nước ban hành.  

Đối với chi thường xuyên: Quản lý chi tiêu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm 

và hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức; nghiêm túc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Trong quý I năm 2021, thành phố đã tích cực chủ động rà 

soát các công việc, xây dựng dự toán và cân đối bố trí kinh phí bầu cử Quốc hội 

khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 và các nhiệm vụ quan 

trọng khác của thành phố.  . 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện quý 1 năm 2021 là 134.825 triệu 

đồng, đạt 23,3% dự toán giao đầu năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2020, 

trong đó: 
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- Chi đầu tư phát triển là 36.775 triệu đồng, đạt 33,6% so với dự toán và 

tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2020.   

- Chi thường xuyên là 90.682 triệu đồng, đạt 22,9% dự toán giao đầu 

năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 7.217 triệu 

đồng, đạt 13,9% so với dự toán và tăng 115,8% so với cùng kỳ năm 2020.   

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 

- Trang TTĐT TP; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 
 


		2021-04-20T07:54:00+0700


		2021-04-20T07:54:11+0700




