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CÔNG KHAI
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách huyện quý I năm 2019
Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND huyện
Khánh Vĩnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Công văn số 6825/UBND-KT ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Công văn số 3084/STC-QLNS ngày 16/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh
Khánh Hòa về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách các cấp theo quy
định của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện
Khánh Vĩnh về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm
2019;
Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND huyện
Khánh Vĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2019.
Thực hiện Công văn số 2494/UBND-KT ngày 25/9/2017 của UBND huyện
Khánh Vĩnh về việc giao Phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện công khai ngân sách
huyện và ngân sách cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch công khai tình hình
thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 như sau:
1. Thu ngân sách (đính kèm Biểu số 94/CK-NSNN):
Năm 2019, kế hoạch tỉnh giao cho huyện là 85.390 triệu đồng, tăng 64,91%
so với kế hoạch năm 2017 (85.390 triệu đồng/51.780 triệu đồng). Trong quý I năm
2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo kế hoạch tỉnh giao thực hiện
22.291 triệu đồng, đạt 26,10% kế hoạch năm, vượt 10,75% so với cùng kỳ. Trong
đó thu ngoài quốc doanh chiếm 73,22% trong tổng thu ngân sách.
2. Chi ngân sách (đính kèm Biểu số 95/CK-NSNN):
Tổng chi ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019 thực hiện là 104.929 triệu
đồng, đạt 25,48% so với dự toán HĐND huyện giao, vượt 0,61% so với cùng kỳ.
Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển thực hiện 7.383 triệu đồng, bằng 13,67% dự toán
giao, bằng 48,14% so với cùng kỳ (bao gồm chi chuyển nguồn tạm ứng xây dựng
năm 2018 chuyển sang 2019 là 2.046 triệu đồng).
- Chi thường xuyên thực hiện 73.664 triệu đồng, đạt 22,06% so với dự toán
giao, vượt 3,42% so với cùng kỳ.
3. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi:
Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong quý I năm
2019 đảm bảo tiến độ so với dự toán giao và tăng so với cùng kỳ năm trước
10,75%, theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt
là chi các nhiệm vụ an sinh xã hội, chính sách cho con người và các nhiệm vụ phát
sinh quan trọng không thể trì hoãn của huyện.
Trên đây là nội dung khái quát chung về tình hình thực hiện dự toán thu, chi
ngân sách quý I năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh. Phòng Tài chính-Kế hoạch
huyện trân trọng thông báo./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

