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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 

  
 

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 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 9 tháng năm 2021 như sau: 

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

năm 2021 

- Cân đối ngân sách thành phố 9 tháng (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng (Chi tiết theo biểu 94/CK-

NSNN đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố 9 tháng (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 năm 2021 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Với quyết tâm điều hành chủ động, phấn đấu hoàn thành ở mức cao 

nhất Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán ngân sách nhà 

nước (NSNN) năm 2021, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố tiếp tục chỉ 

đạo Chi cục thuế, UBND các phường, xã và các cơ quan có liên quan tổ chức 

thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 trên địa bàn; phối hợp với các 

ngành, đoàn thể trên địa bàn để tổ chức quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, 

quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2021; Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác chống thất thu theo nội dung tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 

02/03/2021 của UBND thành phố về việc gia hạn 03 Đề án chống thất thu thuế 

(giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn   

Kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 đạt 332.343 triệu 

đồng bằng 90,2% dự toán tỉnh giao, bằng 83,1% dự toán thành phố và bằng 
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113,6% so với cùng kỳ, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số 

kiến thiết đạt 192.878 triệu đồng, bằng 77,9% so với dự toán tỉnh giao, bằng 

74,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và bằng 108,6% so với cùng kỳ 

năm 2020. 

Theo khoản thu, sắc thuế: Có 04 khoản thu sắc có tiến độ thu khá tốt so 

với tiến độ thu và so với cùng kỳ là: Phí và lệ phí, Thuế SD đất phi nông nghiệp, 

thuế TTĐB, thu tiền sử dụng đất. Còn lại một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp cả 

về tiến độ và so với cùng kỳ như thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. 

Số thu 9 tháng năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 

tác động trực tiếp đến sức tiêu thụ hàng hóa của người dân, các doanh nghiệp 

kinh doanh cầm chừng. .  

Đến kỳ khai nộp thuế của Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo 

quý, nên số thu ngoài quốc doanh tăng trong tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu 

năm, thực hiện Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 27/02/2021 của Tổng cục Thuế 

về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã ghi nợ trước ngày 

01/03/2016, trong đó có quy định rõ hộ gia đình (HGĐ), cá nhân đã được ghi nợ 

tiền SDĐ trước ngày 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo giá 

đất tại thời điểm cấp GCN đến hết ngày 28/02/2021, kể từ 1/3/2021 trở về sau 

thì HGĐ, cá nhân nộp tiền SDĐ còn nợ theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Vì vậy 

số thu tăng cao so với cùng kỳ những năm trước do tăng thu nợ tiền SDĐ. 

2.2. Về chi ngân sách địa phương 

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

khóa XX kỳ họp thứ mười bốn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Lạng Sơn và 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, 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.  

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 9 tháng năm 2021 là 440.344 triệu 

đồng, đạt 81% dự toán tỉnh giao, đạt 62,5% dự toán thành phố giao, bằng 90,1% 

so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 145.946 triệu đồng, đạt 69,5% so với dự toán và 

tăng 150% so với cùng kỳ năm 2020.   
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- Chi thường xuyên là 291.481 triệu đồng, đạt 68,2% dự toán giao, tăng 

156,1% so với cùng kỳ năm 2020. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách là 2.917 

triệu đồng.  

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 7.509 triệu 

đồng, bằng 16,2% dự toán giao.  

Chi ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng cơ bản đảm bảo tiến độ thực 

hiện so với dự toán được giao. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể và chi đảm 

4bảo xã hội đạt tiến độ dự toán giao do chủ yếu là các khoản chi lương, chi thực 

hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội và chi các chế độ cho con người. Tuy 

nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số nội dung và lĩnh vực chi chưa đạt theo tiến 

độ giao dự toán: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm của cấp xã còn 

thấp so với dự toán giao. Chi thường xuyên sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

có tiến độ thực hiện đạt thấp do một số nội dung, nhiệm vụ và dự án đều đang 

trong quá trình triển khai thực hiện 

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 

- CVP, PCVP, đăng trang TT điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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