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THÔNG BÁO 

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình  
Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện 

 và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019 
  

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số: 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân 
tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thực hiện công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, 
thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân 
sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019 như sau: 

  I. Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện  và phân bổ ngân sách cấp 
huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2019 

- Cân đối ngân sách địa phương (theo Biểu số 69/CK-NSNN kèm theo Thông 
báo này) 

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã (theo 
Biểu số 70/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán thu ngân sách Nhà nước (theo Biểu số 71/CK-NSNN kèm theo 
Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã 
theo cơ cấu chi (theo Biểu số 72/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực (theo Biểu số 73/CK-
NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức (theo Biểu số 
74/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 75/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ 
chức theo lĩnh vực (theo Biểu số 76/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã (theo 
Biểu số 77/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (theo 
Biểu số 80/CK-NSNN kèm theo Thông báo này) 

II. Công khai thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân 
sách cấp huyện năm 2019 



1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2019 là 418.500 triệu 
đồng. (Trong đó: Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 
công cộng trong khu vực cửa khẩu là: 294.950 triệu đồng). 

2. Tổng thu ngân sách huyện năm 2019 là:               549.845 triệu đồng. 

Trong đó: 

2.1. Thu điều tiết:                                  111.417 triệu đồng. 

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:                  438.428 triệu đồng. 

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:            422.679 triệu đồng. 

                 - Thu bổ sung có mục tiêu:                               15.749 triệu đồng. 

3. Tổng chi ngân sách huyện:                                      549.845 triệu đồng. 

3.1. Tổng chi cân đối ngân sách:                                     541.879 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển:                                                    20.550 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                      20.000 triệu đồng. 

+ Chi đầu từ từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                            550 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên:                                        512.291 triệu đồng. 

- Chi dự phòng ngân sách:                                            9.618 triệu đồng. 

3.2. Chi các chương trình mục tiêu và một số nhiệm vụ khác: 7.966 triệu đồng. 

4. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 

4.1. Giao nhiệm vụ thu ngân sách sách Nhà nước trên địa bàn năm 2019: 
418.500 triệu đồng. 

- Chi cục thuế huyện thu:                                               108.668 triệu đồng. 

- Các đơn vị khác thực hiện:                                           307.402 triệu đồng. 

- Các xã, thị trấn thu:                                                           2.430 triệu đồng. 

4.2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2019: 549.845 triệu đồng. 

- Chi ngân sách cấp huyện:                                       447.638 triệu đồng. 

- Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:                                     102.207 triệu đồng. 

4.3. Bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn:                       100.182 triệu đồng.  

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo công khai theo quy định./.     

       
                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                                                    CHỦ TỊCH  
- Sở Tài chính (B/cáo);                                                                                   
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 
- CVP, PCVP; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT.  

          Nguyễn Trọng Nghĩa 
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