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THÔNG BÁO
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
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.
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 IV năm 2020 như sau:
1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Văn Quan quý
IV năm 2020
- Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 (Chi tiết theo biểu 93/CK-NSNN
đính kèm).
- Thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2020 (Chi tiết theo biểu 94/CKNSNN đính kèm).
- Thực hiện chi ngân sách huyện năm 2020 (Chi tiết theo biểu 95/CK-NSNN
đính kèm).
2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện
quý IV năm 2020
2.1. Về thu ngân sách Nhà nước:
Ngay từ đầ u năm, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện đã chỉ đa ̣o
cơ quan Thuế , UBND các xã, thị trấn, các ngành, các lực lượng tâ ̣p trung tổ chức
thực hiê ̣n tố t các luâ ̣t thuế , phí, lệ phí và nhiê ̣m vu ̣ thu NSNN năm 2020, 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 12 tháng đạt được
như sau:
Kết quả thu ngân sách cụ thể như sau: tổ ng thu ngân sách Nhà nước trên điạ
bàn (thu nội địa) thực hiê ̣n 12 tháng năm 2020 là: 27.308 triêụ đồ ng, đạt 125% so
với dự toán giao đầu năm, bằng 82,3% so với cùng kỳ năm 2019.
2.2. Về chi ngân sách địa phương:
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 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 2020, 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:
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Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến quý IV năm 2020: 718.351 triệu
đồng, đạt 117,6% dự toán giao đầu năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó:
- Chi cân đối ngân sách huyện là: 586.119 triệu đồng, đạt 116% dự toán,
bằng 107,7% so với cùng kỳ. Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển là: 37.008 triệu đồng, bằng 145,6% so với cùng kỳ.
+ Chi thường xuyên là: 549.111 triệu đồng, đạt 111,3% dự toán, bằng
105,9% so với cùng kỳ.
- Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia là: 132.232 triệu đồng, đạt 124,9%
dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo công khai theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (B/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân 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, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND & UBND huyện (đăng Trang Trang
thông tin điện tử huyện);
- Lưu: VT.
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