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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 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 nhà nước 

(NSNN) năm 2021 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN năm 2021 

- Cân đối ngân sách thành phố năm 2021 (Chi tiết theo biểu 59/CK-NSNN 

đính kèm). 

- Thực hiện thu NSNN năm 2021 (Chi tiết theo biểu 60/CK-NSNN đính 

kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách thành phố năm 2021 (Chi tiết theo biểu 61/CK-

NSNN đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN đến hết 

quý IV năm 2021 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 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 đã 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. 

Kết quả thu ngân sách đến hết quý IV năm 2021 cụ thể như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết quý IV năm 2021 đạt 466.970 triệu 

đồng bằng 126,7% dự toán tỉnh giao, bằng 116,7% dự toán thành phố phấn đấu 

và bằng 102,5% so với cùng kỳ, trong đó số thu nội địa không kể tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết đạt 287.674 triệu đồng, bằng 116,2% so với dự toán tỉnh 

giao, bằng 111,6% so với dự toán HĐND thành phố giao. 

Số thu ngân sách năm 2021 chịu tác động lớn bởi dịch bệnh Covid-19, tuy 

nhiên với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và 
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người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách nhà nước năm 

2021 trên địa bàn thành phố đã vượt kế hoạch đề ra. Hầu hết các sắc thuế thu 

đều vượt so với dự toán và so với cùng kỳ; một số sắc thuế đạt ở mức cao như 

các khoản thu về nhà đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ... Tuy nhiên bên cạnh 

đó vẫn còn một số khoản thu không đạt dự toán như thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết, thuế tiêu thụ đặc biệt... 

2.2. Về chi ngân sách thành phố 

Trên cơ sở dự toán tỉnh giao và Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban 

nhân dân thành phố đã tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết 

kiệm, hiệu quả, giảm chi đối với những khoản chi không thực sự cần thiết, ưu 

tiên dành nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách, đột xuất khác. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn 

đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra, tạo động lực 

cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Kết quả chi ngân sách đến hết quý IV năm 2021 cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách thành phố thực hiện đến hết quý IV năm 2021 là 

628.405 triệu đồng, đạt 87% dự toán giao, bằng 109,1% so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển là 208.836 triệu đồng, bằng 99,5% so với dự toán 

và 135,5% so với cùng kỳ năm 2020.   

- Chi thường xuyên là 409.646 triệu đồng, bằng 81,6% dự toán giao, 

bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2020.  

- Chi từ nguồn dự phòng ngân sách là 9.923 triệu đồng, bằng 98,6% dự 

toán giao, bằng 100,6% 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 

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

- Lưu: VT. 
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