
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN CAO LỘC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
Số: 765/TB-UBND                            Cao Lộc, ngày 25 tháng  12  năm 2019 

                               
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 2020 
  

 

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 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 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 2020; 

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 2020 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 2020 

- 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 2020 

1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 469.950 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 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 là 337.600 triệu đồng). 

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2020 là 635.900 triệu đồng, gồm: 

2.1. Thu điều tiết:                                    118.440 triệu đồng. 

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:             517.460 triệu đồng. 

Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:              492.966 triệu đồng. 

                 - Thu bổ sung có mục tiêu:                                 24.494 triệu đồng. 

3. Tổng chi ngân sách địa phương là 635.900 triệu đồng, gồm: 

3.1. Tổng chi cân đối ngân sách:                                        621.530 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển:                                                      36.550 triệu đồng. 

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:                                   30.000 triệu đồng. 

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

+ Chi từ nguồn khác                                             6.000 triệu đồng.  

- Chi thường xuyên:                                           573.052 triệu đồng. 

- Chi dự phòng ngân sách:                                            11.928 triệu đồng. 

3.2. Chi CTMT và một số nhiệm vụ khác:                          14.370 triệu đổng. 

4. Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020 

4.1. Giao nhiệm vụ thu ngân sách sách nhà nước trên địa bàn năm 2020: 
469.950 triệu đồng. 

- Chi cục thuế huyện thu:                                                   112.380 triệu đồng. 

- Các đơn vị khác thực hiện:                                              354.670 triệu đồng. 

- Các xã, thị trấn thu:                                                             2.900 triệu đồng. 

4.2. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách huyện năm 2020 là 635.900 triệu 
đồng, trong đó: 

- Chi ngân sách cấp huyện:                                          531.999 triệu đồng. 

- Chi ngân sách cấp xã, thị trấn:                                        103.901 triệu đồng. 

4.3. Bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn:                          101.566 triệu đồng.  

III. Hình thức công khai 



Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 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 2020 tại Trụ sở UBND huyện Cao Lộc (Khối 
6, Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) và trên Trang thông tin điện tử của UBND 
huyện Cao Lộc. Thời gian công khai được thực hiện bắt đầu từ ngày ký thông báo. 

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; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT.  

             Nguyễn Duy Anh 
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