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

HUYỆN VĂN QUAN                                       Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số:  06/BC-UBND                               Văn Quan, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND 

huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện phân bổ và 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được UBND tỉnh giao, 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn: Phòng Tài chính - KH, Chi cục 

Thuế huyện thực hiện thảo luận dự toán thu, chi với các cơ quan, đơn vị, các xã thị 

trấn, tổng hợp và báo cáo UBND huyện xem xét phân bổ dự toán ngân sách năm 

2019 trình kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX quyết định. 

Ngày 20/12/2018, Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 

27/NQ-HDND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi 

ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện Văn Quan năm 2018; 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về danh mục dự toán, công trình đầu tư năm 2019 

huyện Văn Quan. 

Để tổ chức thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019; UBND huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính - KH 

chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu xây dựng 

dự thảo Quyết định về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh 

tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo điều 

hành những nhiệm vụ trọng tâm mà các lĩnh vực cần thực hiện trong năm. 

2. Tình hình phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018 

2.1. Về dự toán thu ngân sách trên địa bàn 

- Dự toán tỉnh giao: 19.200 triệu đồng 

Trong đó:  Thu nội địa 19.200 triệu đồng 

- Dự toán UBND huyện giao: 21.200 triệu đồng  

Trong đó: Thu nội địa 21.200 triệu đồng 
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Dự toán UBND huyện giao tăng hơn so với dự toán được UBND tỉnh giao là 

2 tỷ đồng (tăng 10,4%). 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 giao cho các cơ quan đơn vị 

huyện và UBND các xã, thị trấn được chi tiết đến từng khoản thu, từng sắc thuế 

đảm bảo theo quy định. 

2.2. Về dự toán chi ngân sách: 

- Dự toán chi ngân sách được UBND tỉnh giao: 490.396 triệu đồng (không 

bao gồm chi chương trình MTQG, vốn NQ03). Trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: 1.200 triệu đồng (từ nguồn thu SD đất, thu xổ số KT) 

+ Chi thường xuyên: 480.172 triệu đồng 

+ Chi dự phòng ngân sách: 9.024 triệu đồng 

- Dự toán chi ngân sách UBND huyện giao: 492.196 triệu đồng (tăng 1.800 

triệu đồng so với tỉnh giao là do bố trí tăng từ dự toán thu ngân sách trên địa bàn). 

 Trong đó:  

+ Chi đầu tư phát triển: 1.200 triệu đồng (từ nguồn thu SD đất, thu xổ số KT) 

+ Chi thường xuyên: 481.972 triệu đồng 

+ Chi dự phòng ngân sách: 9.024 triệu đồng 

 Việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị, UBND 

các xã thị trấn được căn cứ trên hệ thống, tiêu chí định mức phân bổ chi thường 

xuyên theo quyết định cỉa UBND tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020 

và một số chế độ, chính sách mới ban hành. 

Tổng dự toán chi thường xuyên huyện giao 481.972 triệu đồng, trong đó có 

chi tiết giao chi đến từng cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn, dự toán giao chi 

đã bao gồm cả phần tiết kiệm 10% (không kể lương và các khoản có tính chất 

lương), 40% học phí để thực hiện cải cách tiền lương. 

 Đối với chi dự phòng: UBND huyện đã giao số dự toán chi dự phòng năm 

2019 là 9.024 triệu đồng, bằng 100% số dự toán tỉnh giao; trong đó số chi dự 

phòng ngân sách huyện là 8.304 triệu đồng, chi dự phòng ngân sách cấp xã là 720 

triệu đồng. 

 2.3. Về giao kế hoạch vốn đầu tư, vốn thực hiện các chương trình 

MTQG 

 Trên cơ sở tổng số vốn được UBND tỉnh giao, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 5306/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019.  

Tổng số vốn UBND huyện giao 137.432 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (tỉnh quản lý): 7.173 triệu đồng 

- Vốn ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nông 

thôn mới: 5.194 triệu đồng 
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- Vốn ngân sách tỉnh (thu từ sử dụng đất) hỗ trợ thực hiện đề án đầu tư XD 

nhà bếp cho các trường MN, nhà bếp liền kề nhà ăn cho các trường PTDT bán trú: 

790 triệu đồng. 

- Vốn Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND: 9.170 triệu đồng 

- Vốn chương trình MTQG xây dựng NTM: 38.700 triệu đồng 

- Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 74.055 triệu đồng (vốn 

CT 30a: 52.227 triệu đồng; vốn chương trình 135: 21.828 triệu đồng). 

- Vốn ngân sách huyện (thu xổ số KT, thu sử dụng đất): 1.100 triệu đồng. 

Từng nguồn vốn đầu tư UBND huyện đã giao cho các chủ đầu tư thực hiện. 

Trong đó, ưu tiên phân bổ vốn cho các dự án, công trình đã quyết toán, hoàn thành 

chưa được bố trí đủ vốn, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019, còn lại 

mới bố trí, phân bổ vốn cho các công trình dự án đầu tư mới. 

3. Thời gian giao dự toán ngân sách năm 2019 

Thời gian phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện 

đã thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

hướng dẫn liên quan. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách 

năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận:                                     CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh;                        
- Sở Tài chính; BC 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  (Đã ký) 

- Phòng Tài chính - KH; 
- Lưu: VT.        

         

                          Lương Mai Tú 


