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ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 12/TB-UBND                            Cao Lộc, ngày 16 tháng  01  năm 2020 

                               

THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 

  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân 

sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán 

thu, chi ngân sách huyện năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện công bố, công khai nội 

dung số liệu thu, chi ngân sách năm 2019 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 

- Cân đối ngân sách địa phương (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN Thông tư 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

- Thực hiện thu ngân sách nhà nước (Chi tiết theo biểu 94/CK-NSNN Thông tư 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

- Thực hiện chi ngân sách địa phương (Chi tiết theo biểu 95/CK-NSNN Thông tư 

343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính đính kèm). 

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa 

phương năm 2019 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

* Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2019 là 535.715 

triệu đồng, đạt 134,42% dự toán tỉnh giao, đạt 128% dự toán huyện giao, tăng  

16,65% so với c ng k . Trong đ : 

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa bao gồm thu phí theo  uyết 

định số 53/2016/ Đ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh, thực hiện là 

167.943 triệu đồng, đạt  141,66% dự toán tỉnh giao, đạt 135,93% dự toán huyện giao, 

tăng 12,97% so với c ng k .  

+ Thu phí theo  uyết định số 53/2016/ Đ-UBND ngày 31/12/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản l  và s  

d ng phí s  d ng công tr nh kết cấu hạ t ng, công tr nh dịch v , tiện ích công cộng 

trong khu vực c a kh u, thực hiện là 367.772 triệu đồng, đạt 131,35% dự toán tỉnh 

giao, đạt 124,68% dự toán huyện giao, tăng 18,41 % so với c ng k . 

* Chi tiết một số khoản thu như sau: 

- Thu thuế từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: 141 triệu đồng. Khoản thu 

này đ u năm tuy không giao dự toán nhưng các đơn vị quản l  thu đã thực hiện thu 

thuế theo đúng quy định. 
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- Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: 45.274 triệu đồng, 

đạt 87,06% khoản thu này đạt thấp là do thu các sắc Thuế giá trị gia tăng, thuế thu 

nhập doanh nghiệp đạt thấp.  

- Thuế s  d ng đất nông nghiệp: 152 triệu đồng. 

- Thuế s  d ng đất phi nông nghiệp: 415 triệu đồng, đạt 113% dự toán tỉnh 

giao; 

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 3.292 triệu đồng, đạt 112,2% dự 

toán tỉnh giao; 

- Thuế thu nhập cá nhân: 6.086 triệu đồng, đạt 117,04% dự toán tỉnh giao; 

- Lệ phí trước bạ: 24.304 triệu đồng, đạt 121,52% dự toán tỉnh giao; 

- Thu phí và lệ phí: 372.028 triệu đồng, đạt 130,08% dự toán tỉnh giao; trong 

đ  phí thu theo  uyết định số 53/2016/ Đ-UBND là 367.772 triệu đồng, đạt 

131,35% dự toán tỉnh giao; 

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 7.361 triệu đồng, đạt  294,44% dự toán tỉnh giao;  

- Thu tiền s  d ng đất: 50.221 triệu đồng, đạt 334,8% so dự toán tỉnh giao;  

- Thu khác tại  ã: 289 triệu đồng, đạt 289% so dự toán tỉnh và huyện giao;  

- Thu khác ngân sách: 21.334 triệu đồng, đạt 213,34% dự toán tỉnh giao. 

Trong đ  Thu phạt An toàn giao thông đạt 4.081 triệu đồng đạt 102,03% so dự 

toán tỉnh và huyện giao; 

 * Thu ngân sách địa phương được điều tiết theo phân cấp: 147.522 triệu 

đồng đạt 138,63% dự toán giao. 

 2.2. Về chi ngân sách nhà nước  

  * Tổng chi ngân sách thực hiện năm 2019 là 673.331 triệu đồng, đạt 

123,58% so với dự toán tỉnh giao, đạt 122,46% so với dự toán huyện giao, tăng 

10,45% so với c ng k , trong đ : 

- Chi đ u tư phát triển: Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện năm là 

58.268 triệu đồng, đạt 374,71 % dự toán giao. 

- Chi thường  uyên: Thực hiện năm là 750.969 triệu đồng, đạt 109,87% dự 

toán tỉnh giao, đạt 106,88 dự toán huyện giao, trong đ  một số chỉ tiêu: Chi sự 

nghiệp kinh tế: 22.674 triệu đồng, đạt 164,79% so với dự toán tỉnh giao; chi sự 

nghiệp y tế: 32.672 triệu đồng, đạt 105,21% so dự toán tỉnh giao; chi sự nghiệp 

giáo d c đào tạo: 303.484 triệu đồng, đạt 125,29% so dự toán tỉnh giao; chi quản l  

hành chính: 149.890 triệu đồng, đạt 144,39% dự toán tỉnh giao. 

- Chi chương tr nh m c tiêu quốc gia. Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực 

hiện năm là 44.094 triệu đồng, đạt 65,78% kế hoạch vốn, trong đ : Vốn Chương 

tr nh m c tiêu quốc gia  ây dựng Nông thôn mới: 26.877 triệu đồng, vốn Chương 

tr nh M c tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 17.217 triệu đồng.  
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Trong năm 2019, huyện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán 

được giao, đảm bảo s  d ng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ quy định, đáp ứng 

được yêu c u triển khai thực hiện nhiệm v  và các chế độ an sinh  ã hội; chủ động 

cân đối nguồn để chi đ u tư các công tr nh trọng điểm.  

 3. Hình thức công khai 

UBND huyện Cao Lộc công bố công khai t nh h nh thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2019 tại Tr  sở UBND huyện Cao Lộc (Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc) và trên trang Thông tin điện t  của UBND huyện Cao Lộc. Thời gian 

công khai được thực hiện bắt đ u từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. 

Các cơ quan c  nhu c u tra cứu thông tin về t nh h nh thực hiện dự toán 

ngân sách năm 2019 của huyện Cao Lộc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện hoặc  em trên trang Thông tin điện t  của UBND huyện 

Cao Lộc. 

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

                                                                  

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 t  huyện; 

- Lưu VT.  

 

          Nguyễn Duy Anh 
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