
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Thực hiện các chế độ chính sách năm 2019, 2020, 

 dự kiến dự toán năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

Thực hiện các Công văn số 537/STC-QLNS ngày 27/3/2020 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo thực hiện các chế độ chính sách năm 2019, nhu cầu kinh 

phí thực hiện năm 2020, dự kiến dự toán năm 2021; Công văn số 628/STC-

QLNS ngày 07/4/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã 

hội năm 2019 trở về trước; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo thực hiện 

các chế độ chính sách năm 2019, nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2020, dự kiến 

dự toán năm 2021 trên địa bàn như sau: 

1. Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019 

- Kinh phí đã quyết toán: 39.349 triệu đồng. 

- Tổng số kinh phí đã được đảm bảo: 41.479 triệu đồng 

- Kinh phí thiếu: 1.231 triệu  

- Kinh phí thừa: 3.361 triệu đồng (kinh phí còn dư tại huyện và tại đơn 

vị). 

2. Tình hình thực hiện năm 2020 

- Tổng nhu cầu kinh phí: 41.176 triệu đồng 

- Tổng số kinh phí đã được đảm bảo: 45.472 triệu đồng 

- Kinh phí thiếu: 2.156 triệu  

- Kinh phí thừa: 6.452 triệu đồng (kinh phí còn dư tại huyện và tại đơn 

vị). 

3. Nhu cầu kinh phí năm 2021 

- Tổng nhu cầu kinh phí: 42.103 triệu đồng 

- Tổng số kinh phí được đảm bảo: 6.452 triệu đồng (nguồn năm 2020 

chuyển sang) 

- Kinh phí thiếu: 38.936 triệu đồng;  

- Kinh phí thừa: 3.284 triệu đồng 
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(Có biểu số liệu chi tiết đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính để xem 

xét, tổng hợp./. 

 

 Nơi nhận:                                                         

 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nông Minh Cát 
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