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BAN TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 02/BC- BTC Chi Lăng, ngày 25  tháng 11 năm 2019 

 
            

BÁO CÁO  
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách thị trấn năm 2019  

và phương hướng nhiệm vụ thu, chi năm 2020 

 
 

- Căn cứ chỉ tiêu thu, chi Ngân sách thị trấn Chi Lăng năm 2019 được 

UBND Huyện Tịnh Biên giao; 

- Căn cứ Nghị Quyết Đảng ủy,  HĐND Thị trấn Chi Lăng về công tác thu 

chi Ngân Sách năm 2019; 

 - Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách Thị trấn Chi 

Lăng năm 2019 và  biên bản giao dự toán thu Chi ngân sách xã năm 2020 của 

Phòng Tài Chính Kế hoạch huyện Tịnh Biên. 
 

A- PHẦN THỨ NHẤT : 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH  

NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHI LĂNG  

 

 Thực hiện nhiệm vụ  thu, chi ngân sách của UBND huyện giao cho thị trấn 

Chi Lăng năm 2019.  Đảng ủy, HĐND, UBND  chỉ đạo Ban tài chính bám sát thực 

hiện việc thu, chi ngân sách cho các ngành trực thuộc, phối kết hợp cùng cán bộ 

thu thuế phụ trách địa bàn khai thác các nguồn thu, nhằm đáp ứng yêu cầu chung 

của huyện cũng như nhiệm vụ thu ng ân sách tr ên đ ịa b àn  của Thị trấn. Qua 01 

năm thực hiện công tác thu, chi ngân sách của Thị trấn Chi lăng đạt được kết quả 

như sau: 

  

  I/ CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH: 

 Tổng thu ngân sách năm 2019: 6.569.594.572đ/5.918.000.000đ  đạt  

111.01%  So chỉ tiêu  huyện giao. Trong đó thu trợ cấp ngân sách: 5.968.832.000 

đồng/5.588.000.000 đồng  , đạt 106.82%, thu  cân đối ngân sách thị trấn: 

224.051.407đ/330.000.000 chiếm 67,89% so chỉ tiêu. Ngoài ra thu thuế trên địa 

bàn thị trấn 3.168.000.000/1.660.000.000đ đạt 190.84% 

 II/ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH: 

 Tổng chi ngân sách năm 2019: 6.248.977.707đ, chiếm 105.59 % so với dự 

toán: Trong đó:  

- Chi QLNN   :         2.764.766.830đ  

- Chi Đảng    :     595.817.059đ  

- Đoàn thể   :    874.952.000đ 

- Các Hội   :    215.700.000đ 

- Chi Văn Xã  :     141.040.000đ  



- Chi AN - QP   :         1.299.224.818đ 

- Chi sự nghiệp kinh tế :      213.477.000đ 

- Chi sự nghiệp MT :       32.000.000đ 

- Chi dự phòng  :     112.000.000đ 

  

III/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH NĂM 2019: 

1. Ưu điểm: 

 Được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, sự phối kết hợp tích cực của 

các Ban,  Ngành, Đoàn thể, các khóm, cán bộ thuế quản lý thu trên địa bàn cùng và  

sự nổ lực của mỗi đồng chí trong  Ban Tài chính góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị của địa phương nói chung và nhiệm vụ thu, chi ngân sách thị trấn năm 

2019 nói riêng. 

2. Hạn chế 

  Đôi lúc sự phối kết hợp của các Ban, ngành, đoàn thể chưa thật sự nhịp nhàn 

dẫn đến chậm trể trong công tác chi của đơn vị.   

 Nhìn chung qua 01 năm thực hiện công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn 

Thị trấn, đã tương đối đảm bảo chi tiết kiệm, hạn chế lãng phí những chi tiêu 

không cần thiết . 

 

B- PHẦN THỨ HAI: 

 

ƯỚC THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH  

THỊ TRẤN CHI LĂNG NĂM 2020 

 

 Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thị trấn năm 2019, Ban tài 

chính ước thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách thị trấn năm 2020 cụ thể như sau: 

 
 I/ ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2020: 

 Dự kiến thu năm 2020:    6.334.000.000 đ 

 - Thu bổ sung ngân sách:    6.067.000.000 đ 

 - Thu cân đối ngân sách:       267.000.000 đ  

* Thu thuế trên địa bàn :            1.737.000.000 đ 

 (Các khoản thu có bảng báo cáo chi tiết kèm theo) 
 II/ ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 

 Dự kiến Chi năm 2020    :   6.334.000.000 đồng 

 Trong đó: 

 - Chi sự nghiệp Văn xã    :      170.000.000 đ 

 - Sự nghiệp môi trường    :        60.000.000 đ 

- Chi Quản Lý Nhà Nước    :   3.019.444.000 đ 

 - Chi Khối Đảng     :      712.000.000 đ 

 - Chi Đoàn thể, các hội    :   1.096.556.000 đ 

 - Chi AN – QP     :   1.153.000.000 đ 

 - Chi dự phòng 2%     :      123.000.000 đ 

 (các khoản chi có bảng báo cáo chi tiết kèm theo) 

  III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

 Tập trung đẩy mạnh khai thác các nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thu đạt 

chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt chú trọng những hộ có điều kiện nộp thuế nhưng không 



thực hiện cố tình day dưa  kéo dài. Kiên quyết xử lý những đối tượng vi phạm 

pháp luật. 

 Trong chi luôn thực hiện tốt tiết kiệm, chi theo kế hoạch đề ra, hạn chế các 

khoản chi chưa thật sự cần thiết. 

 Trên đây là báo cáo thu, chi ngân sách thị trấn Chi Lăng năm 2019 và 

phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách thị trấn năm 2020 của Ban tài chính thị 

trấn Chi Lăng. 

 

                    
Nơi nhận: 
-Phòng TC-KH huyện; 

-Đảng ủy-HĐND thị trấn; 

-Lưu VT. 
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CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN 

Trần Thị Biên 
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