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THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Thực hiện 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;
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thực hiện công khai số liệu và thuyết
minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 như sau:
1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Quan 9
tháng năm 2018
- Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN
đính kèm).
- Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng (Chi tiết theo biểu 94/CKNSNN đính kèm).
- Thực hiện chi ngân sách huyện 9 tháng (Chi tiết theo biểu 95/CK-NSNN
đính kèm).
2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện
9 tháng năm 2018
2.1. Về thu ngân sách nhà nước
Với sự chỉ đạo, đi u hành tích cực, ph n đ u hoàn thành m c cao nh t
Nghị quyết của
ND huyện v dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.
Ngay t đầu năm, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện đ chỉ đạo cơ quan
Thuế, UBND các x , thị tr n, các ngành, các lực lượng tập trung t ch c thực hiện
tốt các luật thuế, phí, lệ phí và nhiệm v thu NSNN năm 2018, chủ động phối hợp
chặt chẽ và tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng
đồng doanh nghiệp và nhân dân. Kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được
như sau:
T ng thu ngân sách nhà nước tr n địa bàn (Thu nội địa ) thực hiện 9 tháng
năm 2018 là 15.288 triệu đồng, đạt 82,6% so với dự toán Tỉnh giao, đạt 78,8% so
với dự toán huyện giao, bằng 92,9% so với c ng k năm 2017, trong đó:
- Một số khoản thu đạt và vượt dự toán như: Thuế thu nhập doanh nghiệp
ngoài quốc doanh đạt 141,7% dự toán tỉnh, 101,2% dự toán huyện giao; Lệ phí
môn bài đạt 113,8% so với dự toán tỉnh, đạt 108,1% dự toán huyện giao; Các
khoản thu khác ngân sách đạt 137,1% dự toán tỉnh, 123,8% dự toán huyện giao...
- Một số khoản thu còn đạt th p so với dự toán, gồm: Thuế SD đ t phi nông
nghiệp đạt 26,7%, ti n sử d ng đ t đạt 27,4%.

2.2. Về chi ngân sách huyện
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ v
nhiệm v , giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế x hội và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tiếp t c chỉ đạo kiểm
soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng định m c, chế độ, thực hiện
triệt để tiết kiệm, chống l ng phí.
ối với chi đầu tư phát triển và các chương trình m c ti u quốc gia và
nhiệm v khác: Tr n cơ s dự toán đ được tỉnh giao, UBND huyện phân b kịp
thời, chi tiết cho các đơn vị, chủ đầu tư thực hiện. Trong quá trình thực hiện các
công trình, dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; công tác giải ngân,
thanh toán các nguồn vốn, tạm ng theo hợp đồng được khẩn trương, kiểm soát
chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định m c nhà nước ban hành.
ối với chi thường xuy n: i u hành chi trong phạm vi dự toán được giao,
tr n cơ s ti u chuẩn, chế độ, định m c; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm
và hiệu quả.
Kết quả chi ngân sách c thể như sau:
Tổng chi ngân sách huyện thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 là 349.228 riệu
đồng, đạt 61,8% dự toán giao, tăng 8,8% so với c ng k , trong đó:
- Chi cân đối ngân sách huyện là 316.701 triệu đồng, đạt 61,4% dự toán,
bằng 108,9% so với c ng k , trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển là 19.517 triệu đồng, đạt 55,9% so với dự toán và
bằng 220,2% so với c ng k .
+ Chi thường xuy n là 297.184 triệu đồng, đạt 63% dự toán, tăng 5,4% so
với c ng k .
- Chi các chương trình m c ti u, một số chương trình, dự án, nhiệm v khác
là 32.527 triệu đồng, đạt 65,1% dự toánbằng 108% so với c ng k .
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo công khai theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực uyện ủy (B/c);
- Thường trực ội đồng nhân dân huyện;
- Các Ban ội đồng nhân dân huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các x , thị tr n;
- VP
ND và UBND huyện ( ăng c ng TT
điện tử huyện VQ);
- Lưu: VT.
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