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THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TTBTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách
Nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thực hiện công khai số liệu và thuyết
minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019 như sau:
1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Quan quý
III năm 2019.
- Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 (Chi tiết theo biểu 93/CKNSNN đính kèm).
- Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2019 (Chi tiết theo biểu
94/CK-NSNN đính kèm).
- Thực hiện chi ngân sách huyện quý III năm 2019 (Chi tiết theo biểu
95/CK-NSNN đính kèm).
2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện
quý III năm 2019.
2.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: (Có biểu kèm theo).
- Kết quả thực hiện: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 9
tháng đầu năm 2019 được 23.335 triệu đồng, đạt 121,5% dự toán tỉnh giao, đạt
110,1% so với dự toán điều hành của huyện, tăng 34% so với cùng kỳ.
Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt theo
tiến độ đề ra, trong đó có một số sắc thuế đạt tỷ lệ khá so với dự toán tỉnh giao
như: Tiền sử dụng đất 604%; Lệ phí môn bài 109,1%, thuế tài nguyên 158,5%, tiền
thuê mặt đất 152,3%, thu khác ngân sách 198,9%.... Bên cạnh những kết quả đạt
được còn một số hạn chế tồn tại đó là: Một số khoản thuế thu đạt thấp như: Lệ phí
trước bạ 65,7%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 23,1%, thuế thu nhập doanh
nghiệp 48,5%.... Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh trên địa bàn chưa phát
triển, các cơ sở kinh doanh tư nhân và doanh nghiệp hoạt động chủ yếu với quy mô
nhỏ, doanh thu đạt thấp.
2.2. Về chi ngân sách địa phương:
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2019 của Chính phủ về
những giải 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 2019, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục

kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách bảo đảm đúng định mức, tiêu chuẩn,
chế độ; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi ngân sách chặt chẽ,
hiệu quả.
Kết quả chi ngân sách cụ thể như sau:
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2019: 433.023
triệu đồng, đạt 66,2% dự toán giao đầu năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2018,
Trong đó:
- Chi cân đối ngân sách huyện là 349.679 triệu đồng, đạt 67,3% dự toán,
tăng 14,6% so với cùng kỳ, trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển là 17.397 triệu đồng, đạt 93% so với dự toán giao,
tăng 118,9% so với cùng kỳ.
+ Chi thường xuyên là 332.282 triệu đồng, đạt 67,6% dự toán, tăng 11,8%
so với cùng kỳ.
- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia là 83.344 triệu đồng, đạt 61,7% dự
toán, tăng 156,2% so với cùng kỳ.
Trên đây là Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý
III năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan./.
Nơi nhận:
- TT HU, TT HĐND huyện (B/c);
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Viê ̣n kiể m sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, ĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND & UBND huyện
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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