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BÁO CÁO 

Số liệu thu, chi ngân sách tháng 3, ước thực hiện tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định một số nội dung về lập dự toán, chấp hành và 

quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo số liệu thu, chi ngân sách huyện tháng 3 và ước thực hiện tháng 4 

năm 2020 như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi tháng 3/2020    

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu NSNN trên địa bàn (bao gồm cả phí sử dụng bến bãi đối với 

phương tiện vận tải ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới) thực hiện là 

2.487 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 8.593 triệu đồng, đạt 42,86% dự toán tỉnh 

giao (tỉnh giao: 20.050 triệu đồng), đạt 40,60% so với dự toán Nghị quyết HĐND 

huyện (huyện giao: 21.165 triệu đồng), tăng 53,5% so với cùng kỳ (năm 2019: 

5.598 triệu đồng). 

2. Chi ngân sách  

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 31.276 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm là 

92.037 triệu đồng, đạt 19,86% dự toán tỉnh giao (tỉnh giao: 462.279 triệu đồng), 

đạt 19,9% dự toán Nghị quyết HĐND huyện (huyện giao: 463.294 triệu đồng), 

giảm 0,7% so với cùng kỳ (năm 2019: 92.645 triệu đồng). 

II. Ước thực hiện thu, chi ngân sách tháng 4/2020 

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn  

Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện là 550 triệu đồng, lũy kế từ đầu 

năm 9.123 triệu đồng, đạt 45,5% dự toán tỉnh giao, đạt 43,11% so với Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng  21,1% so với cùng kỳ (năm 2019: 7.532 triệu đồng). 

2. Chi ngân sách  

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 35.629 triệu đồng, lũy kế từ đầu 

năm là 127.663 triệu đồng, đạt 27,62% dự toán tỉnh giao, đạt 27,56%  Nghị quyết 

HĐND huyện, tăng 1,4% so với cùng kỳ (năm 2019: 125.861 triệu đồng). 

(Số liệu thu, chi ngân sách chi tiết theo biểu 05, 06 đính kèm) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 
 

  

 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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