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THÔNG BÁO 

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2020 

  

 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 30/12 /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 9 tháng đầu năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện công khai 

nội dung số liệu thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2020 như sau: 

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu 

năm 2020 

- 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 9 tháng đầu năm 2020 

2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

* Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 

là 352.440 triệu đồng, đạt 79,21% dự toán tỉnh giao, giảm 11,75% so với cùng kỳ. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách nhà nước trên điạ bàn chưa bao gồm thu phí theo Nghị quyết 

số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh, thưc̣ hiêṇ là 106.208 triệu 

đồng, đạt 90,5% so với dự toán tỉnh giao, giảm 6,99% so với cùng kỳ.  

- Thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế đô ̣thu, nôp̣, quản lý và sử duṇg 

phí sử duṇg công trình kết cấu ha ̣tầng, công trình dic̣h vu,̣ tiêṇ ích công côṇg trong 

khu vưc̣ cửa khẩu, thực hiện là 246.232 triệu đồng, đạt 75,16% dự toán tỉnh giao, 

đạt 72,93% so với dự toán huyện giao, giảm 13,66 % so với cùng kỳ. 

Chi tiết một số khoản thu như sau: 

+ Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện là 37.393 triệu đồng, đạt 249,29% dự toán 

tỉnh giao. 



+ Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 2.267 triệu đồng, 

đạt 128,82% dự toán tỉnh giao. 

+ Thu xổ số kiến thiết: Thực hiện là 635 triệu đồng, đạt 115,45 dự toán tỉnh 

giao. 

+ Thuế sử duṇg đất phi nông nghiêp̣: Thực hiện là 357 triệu đồng, đạt 89,33% 

dự toán tỉnh giao. 

+ Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Thực hiện là 2.994 triệu đồng, đạt 85,55% dự 

toán tỉnh giao. 

+ Thu phí và lệ phí: Thực hiện là 250.644 triệu đồng, đạt 75,36% dự toán 

tỉnh giao. Trong đó phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND là 246.232 

triệu đồng, đạt 75,16% dự toán tỉnh giao. 

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện là 32.941 triệu đồng, 

đạt 71,61% dự toán tỉnh giao.  

+ Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện là 4.240 triệu đồng, đạt 68,94% dự toán 

tỉnh giao. 

+ Thu khác ngân sách: Thực hiện là 10.351 triệu đồng, đạt 64,73% dự tỉnh 

toán giao. Trong đó, thu phạt An toàn giao thông đạt 2.540 triệu đồng đạt 63,5% so 

dự toán tỉnh và huyện giao. 

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thực hiện là 70 triệu đồng. 

+ Lệ phí trước bạ: Thực hiện là 10.411 triệu đồng, đạt 45,27% dự toán tỉnh 

giao. 

 * Thu ngân sách địa phương được điều tiết theo phân cấp: 91.589 triệu 

đồng đạt 88,54% dự toán giao. 

 2.2. Về chi ngân sách nhà nước  

  Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là 567.911 triệu đồng, 

đạt 91,47% so với dự toán tỉnh giao, tăng 23,33% so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển: Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện là 53.476 

triệu đồng, đạt 343,9% dự toán tỉnh giao, đạt 146,3% so dự toán huyện giao là 

36.550 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện là 459.577 triệu đồng, đạt 77,45% dự toán 

tỉnh giao, trong đó một số chỉ tiêu: Chi sự nghiệp kinh tế là 24.279 triệu đồng, đạt 

153,09% so với dự toán tỉnh giao; chi sự nghiệp y tế là 59.164 triệu đồng, đạt 

80,61% so với dự toán tỉnh giao; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo là 220.907 triệu 

đồng, đạt 85,57% so với dự toán tỉnh giao; chi quản lý hành chính là 98.290 triệu 

đồng, đạt 92,56% dự toán tỉnh giao. 

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực 

hiện là 54.858 triệu đồng, đạt 68,36% so với dự toán giao là 80.247 triệu đồng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo 

đúng dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ quy 

định, đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chế độ an sinh xã 

hội; chủ động cân đối nguồn để chi đầu tư các công trình trọng điểm.  

 3. Hình thức công khai 



UBND huyện Cao Lộc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách 6 tháng đầu năm 2020 tại Trụ sở UBND huyện Cao Lộc (Khối 6, Thị trấn Cao 

Lộc, huyện Cao Lộc) và trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Cao Lộc. 

Thời gian công khai được thực hiện bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2020. 

Các cơ quan có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của huyện Cao Lộc, đề nghị liên hệ trực tiếp với 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc xem trên Trang thông tin điện tử 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 tử huyện; 

- Lưu VT.  

 

            Nguyễn Duy Anh 
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