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Số:           /TB-UBND                     Mường Lát, ngày     tháng      năm 2020 

THÔNG BÁO 

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

163/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện 

Mường Lát phê duyệt giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương, dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, các đơn vị dự toán cấp 

huyện năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, như sau: 

A. Hình thức công khai: 

a/ Công bố tại kỳ họp: Báo cáo tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân 

huyện khóa V; 

b/ Công bố trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Mường Lát, 

(Văn phòng HĐND&UBND có trách nhiệm đăng tải). 

B. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2020: 

I. Về thu ngân sách  

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt: 7.948,6 triệu đồng (trong 

đó thu tiền sử dụng đất 347 triệu đồng), đạt 71% dự toán năm, 94% so với cùng 

kỳ năm trước. 

Trong đó: 

1.1. Thu nội địa ước đạt: 5.098 triệu đồng, đạt 45% dự toán giao đầu năm, 

88% so với cùng kỳ năm trước, một số chỉ tiêu đạt khá, như: 

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài QD ước đạt: 3.095,6 triệu đồng đạt 50% 

dự toán đầu năm, 96% so với cùng kỳ năm trước; 

- Các khoản thu về nhà, đất ước đạt: 477,4 triệu đồng đạt 398% so với dự 

toán đầu năm, 325% so với cùng kỳ năm trước; 



- Thu khác ngân sách ước đạt: 261,4 triệu đồng đạt 68% dự toán giao đầu 

năm, 622% so với cùng kỳ năm trước). 

1.2. Các khoản thu huy động đóng góp: 2.850 triệu đồng bằng 110% so 

với cùng kỳ năm trước. 

2. Thu ngân sách huyện theo chỉ tiêu dự toán giao NSĐP hưởng theo phân 

cấp( không kể thu huy động đóng góp) ước đạt: 5.098,6 triệu đồng, đạt 45% dự 

toán đầu năm, 88% so với cùng kỳ năm trước; 

(Số liệu chi tiết theo biểu số 93, 94/CK-NSNN đính kèm) 

II. Chi ngân sách huyện:  

Tổng chi ngân sách huyện (NSH và NSX) ước đạt: 196.011 triệu đồng, 

bằng 59% dự toán đầu năm, 72% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

1. Chi cân đối ngân sách huyện ước thực hiện 166.412 triệu đồng, bằng 

56% dự toán đầu năm, 117% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chi đầu tư 

XDCB 3.415 triệu đồng (đạt 68%), chi thường xuyên 162.796 triệu đồng (đạt 

57%) 

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh ước thực hiện 

29.599 triệu đồng (đạt 88% dự toán năm, 23% so với cùng kỳ năm trước). 

(Số liệu chi tiết theo biểu số 93, 95/CK-NSNN đính kèm) 

Trên đây là Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 

ngân sách 6 tháng đầu năm 2020. UBND huyện Mường Lát công bố  công khai 

để các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị biết./. 

Nơi nhận :      
- Thường trực HU, HĐND huyện;                                                                                   
- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND; 

- Các phòng, Ban thuộc UBND huyện; 

- Mặt trận TQ và các Đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Phòng TC-KH. 

  

 CHỦ TỊCH 
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