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THÔNG BÁO 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 

9 tháng đầu năm 2019 

–––––––––––– 
 

 Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

 Thực hiện Thông tư 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 huyện Bắc Sơn thực hiện công khai số liệu và thuyết minh 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 như sau: 

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

năm 2019 

 - Cân đối ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019 (Chi tiết theo biểu 93/CK-

NSNN đính kèm) 

 - Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 (Chi tiết theo 

biểu 94/CK-NSNN đính kèm). 

 - Thực hiện chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2019 (Chi tiết theo biểu 

95/CK-NSNN đính kèm) 

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

9 tháng đầu năm 2019 

 2.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và Cục 

thuế tỉnh Lạng Sơn, sự phối hợp và ủng hộ của các ban, ngành, cơ quan chức năng 

liên quan; Sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBND các xã, thị trấn, cùng với sự phấn đấu 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện 

Bắc Sơn, đã tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế, phí và nhiệm vụ thu NSNN năm 

2019. 

Kết quả thu ngân sách như sau: 

Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến 30/9/2019 thu: 32.350,6 triệu đồng, 

đạt 134,79% dự toán tỉnh giao, đạt 132,04% dự toán huyện giao, so với cùng kỳ 

năm 2018 là 135,2%. 

2.2. Về chi ngân sách huyện 

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX kỳ họp thứ 

tám: Số 77/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 

2019; số 79/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; số 

78/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 
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dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2019 huyện Bắc Sơn. 

Đối với chi đầu tư phát triển và các Chương trình mục tiêu Quốc gia và 

nhiệm vụ khác; Công tác phân bổ, giao chi tiêu kế hoạch đã được triển khai ngay 

từ tháng đầu năm. Trên cơ sở dự toán đã được giao, trong quá trình thực hiện các 

công trình dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; công tác giải ngân, 

thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn trương, kiểm soát 

chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức Nhà nước ban hành. 

Đối với chi thường xuyên; huyện điều hành trong phạm vi dự toán được 

giao, trên cơ sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết 

kiệm và hiệu quả; 

Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau: 

Tổng chi ngân sách địa phương (số liệu tính đến hết ngày 30/9/2019): Thực 

hiện 9 tháng đầu năm là: 387.832,94 triệu đồng, đạt 86,38% dự toán giao, 109,71% 

so với cùng kỳ, trong đó: 

- Chi cân đối ngân sách huyện là: 332.170,47 triệu đồng, đạt 74,64% dự toán 

bằng 102,65%  so với cùng kỳ, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển là: 22.524,71 triệu đồng, đạt 900,99% so với dự toán; 

159,43% % so với cùng kỳ; 

+ Chi thường xuyên là: 306.600,26 triệu đồng, đạt 70,66% dự toán, 99,98% 

so với cùng kỳ ; 

+ Chi Dự phòng ngân sách là: 3.045,5 triệu đồng, đạt 37,65% dự toán, 

108,30% so với cùng kỳ; 

- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án nhiệm vụ khác 

là: 53.161,91 triệu đồng, bằng 1329,05%  dự toán, so với cùng kỳ 180,33%. 

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.373 triệu đồng. 

- Tạm chi chưa đưa vào cân đối 127,56 triệu đồng 

UBND huyện Bắc Sơn thông báo công khai theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- TT Huyện Ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đăng cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Bắc Thái 
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