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BÁO CÁO  

Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2019  

và dự toán NSNN năm 2020 

 
Thực hện Công văn số 1761/STC-QLNS ngày 30/8/2019 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 
2019 và dự toán NSNN năm 2020; 

UBND huyện Chi Lăng báo cáo cung cấp thông tin về đánh giá việc thực 
hiện NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020 như sau: 

I. TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 
NĂM 2019 VÀ NĂM 2020 

1. Tác động ảnh hưởng của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và dự báo kết quả thực hiện mục tiêu năm 2019 đến nhiệm 
vụ chi của huyện 

1.1. Tác động của việc thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: 

Năm 2019, ước kết quả thực hiện nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội 
thông qua các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung đều đạt 
và tăng so với mục tiêu kế hoạch cũng như kết quả thực hiện năm 2018, điều 
này có tác động nhiều đến tổng chi NSNN trong năm 2019, cụ thể: 

Tổng chi ước thực hiện năm 2019 là 600.840 triệu đồng, tăng 146.795 
triệu đồng và đạt 132,33% kế hoạch tỉnh giao, trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia là 52.245 
triệu đồng, tăng 51.095 triệu đồng và đạt 4.543% so với kế hoạch tỉnh giao. Việc 
tăng chi cao so với dự toán là do kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình 
mục tiêu quốc gia được giao bổ sung trong năm và đẩy mạnh phát triển về cơ sở 
hạ tầng trên địa bàn huyện. 

- Chi thường xuyên là 541.608 triệu đồng, tăng 95.087 triệu đồng và đạt 
121,29% so với kế hoạch tỉnh giao. Nội dung chi tăng là do tác động của một số 
chỉ tiêu liên quan đến chính sách về con người, đến phát triển nông nghiệp như 
dịch bệnh lây lan trên động vật. 

- Một số nhiệm vụ chi khác là 6.987 triệu đồng là do phát sinh một số 
nhiệm vụ chi khác như hỗ trợ một số đơn vị ngoài ngân sách đóng trên địa bàn, 
nhiệm vụ chi không thường xuyên, đột xuất. 
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1.2. Tác động của việc ban hành các chính sách mới trong năm 2019 

Trong năm 2019 chính sách mới ban hành liên quan đến tiền lương và phụ 
cấp cho con người có tác động đến tổng chi NSNN trên địa bàn huyện và làm 
tăng tổng chi NSNN, cụ thể: 

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định 
mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 
Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng: Tăng 13.211 triệu đồng. 

- Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về 
việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Giảm 1.152 triệu đồng, tuy 
nhiên số giảm rất ít nên xét trên tổng thể thì chi NSNN năm 2019 vẫn là tăng. 

2. Tác động ảnh hưởng của dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới lập 
dự toán chi NSNN năm 2020 

2.1. Dự báo tác động ảnh hưởng của một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 

Căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, 
UBND huyện Chi Lăng đã dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho năm 2020 là 
tăng hơn. Từ dự báo các chỉ tiêu đã tác động đến việc lập dự toán NSNN năm 
2020 như sau: 

Tổng chi năm 2019 là 620.000 triệu đồng, trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia là 60.000 
triệu đồng. 

- Chi thường xuyên là 556.000 triệu đồng. 

- Một số nhiệm vụ chi khác là 4.000 triệu đồng. 

2.2. Tác dộng của việc dự kiến ban hành các chính sách mới trong năm 
2020 đến việc xây dựng nhiệm vụ chi NSNN: 

Chính sách dự kiến ban hành trong năm 2020 có tác động đến tổng chi 
NSNN vẫn liên quan đến tiền lương và phụ cấp cho con người. Dự kiến số tăng 
chi là 15.000 triệu đồng. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ 
ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (ĐVSNCL) 

1. Kết quả giao cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập đến 
31/12/2019  

 

Mức độ tự chủ  
 

Số đơn vị sự nghiệp 
công lập 

100% chi 
TX, chi 
ĐTPT 

Một phần 
chi ĐTPT, 
100% chi 

TX 

100% 
chi 
TX 

Một 
phần 

chi TX 

100% chi ĐTPT, 
chi TX do NS 

bảo đảm 

Tổng số ĐVSNCL cấp 
huyện quản lý 

 1 1 3 66 
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2. Dự kiến mục tiêu kế hoạch giao cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự 
nghiệp công lập đến 31/12/2020  
 

Mức độ tự chủ 

Số đơn vị sự nghiệp 
công lập 

100% chi 
TX, chi 
ĐTPT 

Một phần 
chi ĐTPT, 
100% chi 

TX 

100% 
chi 
TX 

Một 
phần 

chi TX 

100% chi ĐTPT, 
chi TX do NS 

bảo đảm 

Tổng số ĐVSNCL cấp 
huyện quản lý 

1  1 3 66 

 

Trên đây là báo cáo cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN 
năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020 của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

 Nơi nhận:                                                 
 - Sở Tài chính tỉnh (BC); 
 - CT, PCT UBND huyện; 
 - Lưu: VT, TCKH (Tr,10b). 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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