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DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                

NĂM 2023



THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 DỰ TOÁN NĂM 2023



DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2023

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2022, dự toán thu
NSNN năm 2023 được xây dựng theo quy định của
Luật NSNN, Luật Quản lý thuế và các Luật về thuế, 
phí, lệ phí

Dự toán thu NSNN năm 2023 được xây dựng bám
sát diễn biến phục hồi của nền kinh tế, tài chính thế
giới và trong nước

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp cải cách
hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, chống
thất thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống
chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế…



CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG                                       

NĂM 2023

Tổng chi ngân sách địa phương là 17.714.126 
triệu đồng. Bao gồm:

•Chi ngân sách tỉnh là 10.783.064 triệu đồng

•Chi ngân sách huyện là 6.931.062 triệu đồng

Chi ngân sách tỉnh là 10.783.064 triệu đồng

•Chi đầu tư phát triển là 5.536.987 triệu đồng

•Chi thường xuyên là 3.427.763 triệu đồng

•Các khoản chi còn lại là 1.818.314 triệu đồng

Chi ngân sách huyện là 6.931.062 triệu đồng

•Chi đầu tư phát triển là 1.253.204 triệu đồng

•Chi thường xuyên là 5.497.097 triệu đồng

•Các khoản chi còn lại là 180.761 triệu đồng



CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 

THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
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