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Đình Lập, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà
nước huyện Đình Lập quý I năm 2020
Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
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 ngân sách nhà nước đến ngày 31/3/2020
của huyện; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo công khai số liệu và
thuyết minh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm
2020. Trong đó:
- Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.593 triệu đồng, đạt
42,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 40,6% so với dự toán huyện giao, tăng 53,3%
so với cùng kỳ.
- Tổng chi ngân sách là 92.034 triệu đồng, đạt 26,8% so với dự toán giao đầu
năm, giảm 0,7% so với cùng kỳ.
(Chi tiết như các biểu 93, 94, 95/CK-NSNN kèm theo)
Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập công bố công khai, thông báo đến toàn
thể các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa
bàn huyện được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
(Mục tình hình thực hiện dự toán ngân sách
huyện trong năm của mục công khai ngân sách
cổng TTĐT huyện);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nông Minh Cát
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THUYẾT MINH
Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020
(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngày /4/2020
của UBND huyện Đình Lập)
1. Về thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:
a) Chỉ tiêu dự toán năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền giao:
- Tổng thu ngân sách huyện năm 2020 là 343.723 triệu đồng, trong đó, thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 21.165 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách huyện là 343.723 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư
phát triển 2.800 triệu đồng, chi thường xuyên 334.287 triệu đồng, chi dự phòng
6.636 triệu đồng.
Hội đồng nhân dân huyện Quyết nghị giao dự toán thu ngân sách tăng
5,6% so với tỉnh giao; với số tuyệt đối là 1.115 triệu đồng (tỉnh giao là 20.050
nghìn đồng).
b) Kết quả thực hiện:
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.593 triệu đồng, đạt
42,9% so với dự toán tỉnh giao, đạt 40,6% so với dự toán huyện giao, tăng 53,3%
so với cùng kỳ.
Về tiến độ thu NSNN trên địa bàn: Đạt theo tiến độ dự toán; các nguồn
thu phát sinh trên địa bàn đã cơ bản được quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; tổ
chức thu triệt để thuế GTGT các công trình XDCB trên địa bàn; công tác thu nợ
thuế được triển khai tích cực. Các xã, thị trấn đã thực hiện phối hợp với các
ngành chức năng quản lý và khai thác các nguồn thu.
2. Về thực hiện dự toán chi ngân sách:
a) Kết quả thực hiện: Tổng chi ngân sách là 92.034 triệu đồng, đạt 27,6%
so với dự toán giao đầu năm, giảm 0,7% so với cùng kỳ.
b) Đánh giá chung về chi ngân sách:
- Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách luôn được các ngành, các cấp
quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng theo dự toán được duyệt và kế hoạch triển
khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần thực hiện
tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa
bàn huyện; quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đúng mục đích, hiệu
quả và tiết kiệm. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã triển khai, thực hiện tốt tinh
thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những giải
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pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày
10/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về những giải pháp chỉ đạo, điều hành
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước
năm 2020; Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện về
những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện theo kế hoạch được giao, ưu tiên
bố trí vốn đầu tư cho các công trình, dự án để thanh toán nợ khối lượng hoàn
thành, bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020; về tiến độ
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.
- Chi thường xuyên: Điều hành trong phạm vi dự toán được giao, trên cơ
sở tiêu chuẩn, chế độ, định mức của nhà nước quy định; quản lý chi ngân sách
chặt chẽ, hiệu quả; nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là đối
với các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo; thực hiện tốt các chính sách an
sinh xã hội, các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi.
- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia và chi có mục tiêu khác: Sau khi có
Quyết định phân bổ kinh phí CTMTQG của tỉnh cho huyện, UBND huyện đã
ban hành quyết định giao cho các chủ đầu tư thực hiện. Trong quý I thực hiện
giải ngân được 10.279 triệu đồng.

