
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 188/TB-UBND                      Văn Quan, ngày  24 tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Số dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2019; Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 

Nhà nước 03 năm 2019 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 1488/STC-QLNS ngày 02/8/2018 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách Nhà nước năm 

2019 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019 - 2021; 

 Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo số dự kiến giao dự toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn (theo biểu đính kèm). 

 Trên cơ sở số dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 

được thông báo và chế độ hiện hành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

lập kế hoạch chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 đáp ứng với những yêu 

cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

và mục tiêu đã đề ra./. 

Nơi nhận:       
- TT Huyện uỷ (B/c);         
- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế huyện; 
- Phòng TC - KH huyện; 

- Các CQ, Đ.vị thụ hưởng KP NS huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Đại 

 


