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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 
 

I. Thu ngân sách: Tổng thu NSNN năm 2022 ước thực hiện 988.216 triệu 

đồng, đạt 143% dự toán Tỉnh giao và bằng 102% so với thực hiện năm 2021. 

1. Thu NSNN trên địa bàn: Ước thực hiện 203.220 triệu đồng, đạt 110% 

dự toán Tỉnh giao và bằng 56% so với thực hiện năm 2021. Nếu trừ chỉ tiêu thu 

tiền cấp quyền sử dụng đất thì thu thường xuyên ước thực hiện 103.220 triệu đồng, 

đạt 122% dự toán và bằng 88% so với thực hiện năm 2021. 

Trong 10 khoản thu có 09 khoản thu đạt và vượt dự toán, gồm: 

- Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD: 48.000 triệu đồng đạt 130% dự 

toán và tăng 9% so với năm 2021. 

- Thu tiền thuê đất: 4.100 triệu đồng đạt 256% dự toán và bằng 36% so với 

năm 2021. 

- Thuế thu nhập cá nhân: 10.500 triệu đồng đạt 162% dự toán và tăng 37% 

so với năm 2021. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 500 triệu đồng đạt 100% dự toán và 

bằng 84% so với năm 2021. 

- Thu phí và lệ phí: 3.350 triệu đồng đạt 105% dự toán và bằng 62% so với 

năm 2021. 

- Thu khác ngân sách: 7.500 triệu đồng đạt 107% dự toán và tăng 3% so với 

năm 2021. 

- Lệ phí trước bạ: 26.000 triệu đồng đạt 104% dự toán và bằng 96% so với năm 2021. 

- Thu từ doanh nghiệp địa phương: 170 triệu đồng bằng 6% so với năm 2021. 

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 100.000 triệu đồng đạt 100% dự toán và 

bằng 41% so với năm 2021. 

Có 01 khoản thu không đạt dự toán, gồm: 

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 3.100 triệu đồng đạt 89% dự 

toán và bằng 100% so với năm 2021. 



2 

 

2. Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 610.285 triệu đồng, bao gồm: 

   - Bổ sung cân đối:               520.024 triệu đồng. 

- Bổ sung có mục tiêu:              90.261 triệu đồng.  

3. Thu chuyển nguồn theo chế độ quy định: 174.711 triệu đồng.  

II. Chi ngân sách huyện: Ước thực hiện 568.138 triệu đồng đạt 112% dự 

toán và tăng 12% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: 

1. Chi đầu tư XDCB: Ước thực hiện 20.000 triệu đồng đạt 111% dự toán 

và bằng 92% so với thực hiện năm 2021. 

2. Chi thường xuyên: Ước thực hiện 414.502 triệu đồng đạt 103% dự toán 

và bằng 111% so với thực hiện năm 2021. 

Chi tiết một số lĩnh vực chi lớn như sau: 

- Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 3.157 triệu đồng đạt 122% dự toán và 

bằng 93% so với năm 2021. 

- Chi sự nghiệp khoa học: 329 triệu đồng đạt 100% dự toán và tăng 18% so 

với năm 2021. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 1.530 triệu đồng đạt 100% dự toán và tăng 18% 

so với năm 2021. 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 292.594 triệu đồng đạt 100% dự toán và 

tăng 7% so với năm 2021. 

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao: 3.127 triệu đồng đạt 116% dự 

toán và tăng 16% so với năm 2021. 

- Chi đảm bảo xã hội: 71.085 triệu đồng đạt 100% dự toán và tăng 36% so 

với năm 2021. 

- Chi quản lý hành chính: 33.016 triệu đồng đạt 113% dự toán và bằng 100% 

so với năm 2021. 

- Chi an ninh - quốc phòng: 7.840 triệu đồng đạt 1.227% dự toán và tăng 

64% so với năm 2021. 

- Chi ngân sách xã: 133.636 triệu đồng đạt 152% dự toán và tăng 19% so với 

năm 2021. 

III. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã: 

1. Thu ngân sách xã: Ước thực hiện 181.176 triệu đồng đạt 153% so với dự 

toán và bằng 61% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: 

- Thu thường xuyên:       20.540 triệu đồng. 

- Thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất:    27.000 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:   133.636 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách xã: Ước thực hiện 192.136 triệu đồng đạt 148% dự toán 

và bằng 91% so với thực hiện năm 2021. Trong đó: 
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- Chi XDCB:          90.856 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên:    101.280 triệu đồng.  

Phần thứ hai 

DỰ KIẾN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2023 

A. Nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023. 

1. Việc phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2023 được thực hiện theo   

nguyên tắc: Đúng luật, công bằng, công khai, minh bạch; gắn phân cấp nguồn thu 

với nhiệm vụ chi; tạo sự chủ động và nguồn lực cho các cấp chính quyền địa 

phương, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

2. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được xây dựng theo hướng 

tích cực; đảm bảo tính khả thi, an toàn, bao quát nguồn thu, phù hợp với khả năng 

và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất 

thu phát triển sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách. 

3. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 được xây dựng trên cơ sở Luật 

Ngân sách nhà nước và các quy định của Trung ương tỉnh; phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách địa phương năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; trong đó: 

- Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện 

các chế độ, chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành (ngân sách tỉnh đảm bảo 

kinh phí). Thực hành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn để chi đầu tư 

phát triển và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh, phòng chống dịch bệnh. Ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực: giáo dục 

- đào tạo; khoa học và công nghệ; môi trường; an sinh xã hội; phòng chống dịch 

bệnh; thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện...  

- Phân bổ dự toán chi ngân sách đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

các xã, thị trấn tính theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng/tháng. Trong đó, chi sự 

nghiệp giáo dục, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp 

môi trường, chi đảm bảo xã hội huyện giao không thấp hơn dự toán tỉnh giao. 

- Dự toán giao chi ngân sách các xã, thị trấn được giao theo tổng mức và 

theo lĩnh vực chi chủ yếu: Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất; chi 

thường xuyên; dự phòng ngân sách. Trong đó giao chi đối với các lĩnh vực: sự 

nghiệp giáo dục, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi trường, chi đảm bảo xã hội là 

mức giao tối thiểu; các lĩnh vực còn lại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật NSNN và phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương. 

- Năm 2023 tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương theo 

quy định để tích luỹ thêm nhằm thực hiện cải cách tiền lương theo các Nghị quyết 

của Trung ương và Quốc hội.  

- Đối với khoản thu học phí (không thuộc danh mục phí, lệ phí theo quy định 

của Luật Phí, lệ phí), không là chỉ tiêu giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị. 

Tuy nhiên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tạo 
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nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu học phí và các khoản thu khác được để lại 

chi theo chế độ quy định.  

B. Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023. 

I. Thu ngân sách năm 2023. 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:  

- Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023 Tỉnh giao 297.600 triệu đồng. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến giao 297.600 triệu đồng, 

bằng 161% so với dự toán năm 2022. Trong đó: 

+ Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 200.000 triệu đồng bằng dự toán Tỉnh 

giao, bằng 200% so với dự toán năm 2022. 

+ Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 3.000 triệu đồng, bằng dự 

toán Tỉnh giao, bằng 86% dự toán năm 2022. 

+ Các khoản thu còn lại: 94.600 triệu đồng, bằng dự toán Tỉnh giao, bằng 

117% so với dự toán năm 2022. 

Chi tiết từng khoản thu cụ thể như sau:     

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT   NỘI DUNG   
 Dự toán 

tỉnh giao  

 Dự kiến dự 

toán huyện giao  

   Thu NSNN trên địa bàn  297.600 297.600 

1 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 47.000 47.000 

2 Lệ phí trước bạ 25.000 25.000 

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  500 500 

4 Thuế thu nhập cá nhân 8.000 8.000 

5 Phí và lệ phí 3.400 3.400 

  - Phí và lệ phí Trung ương 1.400 1.400 

  - Phí và lệ phí địa phương 2.000 2.000 

6 Thu tiền sử dụng đất 200.000 200.000 

7 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 3.200 3.200 

8 Thu khác ngân sách 7.500 7.500 

9 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi CS 3.000 3.000 

2. Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh:  436.105 triệu đồng, gồm: 

- Bổ sung cân đối ngân sách huyện:     343.242 triệu đồng. 

- Bổ sung cân đối ngân sách xã:                 92.863 triệu đồng.  

Như vậy, tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn dự kiến giao là 733.705 triệu 

đồng. Trong đó, phần ngân sách địa phương được điều hành là 628.005 triệu đồng.  
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II. Chi ngân sách năm 2023. 

Căn cứ dự toán giao thu và số bổ sung từ ngân sách tỉnh, tổng chi ngân sách 

địa phương được điều hành năm 2023: 628.005 triệu đồng. 

* Dự kiến dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023: 628.005 triệu 

đồng, được phân bổ như sau:   

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 100.000 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao. 

2. Chi thường xuyên: 515.425 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán năm 

2022, chi tiết các khoản chi dự kiến như sau:  

2.1. Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế: 14.950 triệu đồng, bằng 100% so với 

dự toán năm 2022.  

Tiếp tục bố trí kinh phí sự nghiệp thị chính chi trang trí, chỉnh trang đô thị 

thường xuyên và trang trí, chỉnh trang đô thị trong các ngày kỷ niệm, ngày Lễ lớn, tổ 

chức các sự kiện quan trọng theo sự chỉ đạo của tỉnh và huyện; chi duy tu sửa chữa 

cải tạo vỉa hè, đường phố nội thị, điện chiếu sáng công viên, cây xanh... trên địa bàn 

thị trấn và các nhiệm vụ chi khác của sự nghiệp thị chính theo sự chỉ đạo của huyện. 

2.2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 300.363 triệu đồng, tăng 2% dự toán 

năm 2022 và bằng dự toán tỉnh giao; chiếm 60% tổng chi thường xuyên, gồm:   

a. Chi sự nghiệp Giáo dục: 298.274 triệu đồng. 

- Bố trí tăng kinh phí do tăng biên chế sự nghiệp giáo dục được HĐND tỉnh 

giao năm 2022. 

- Bố trí kinh phí thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên trong cơ sở giáo dục 

công lập năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo 

dục và đào tạo. 

b. Chi sự nghiệp đào tạo: 2.089 triệu đồng. 

2.3. Chi sự nghiệp y tế: 1.210 triệu đồng, tăng 6% so với dự toán năm 2022. 

2.4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 339 triệu đồng, tăng 3% so với dự 

toán năm 2022, bằng dự toán tỉnh giao. 

2.5. Chi sự nghiệp môi trường: 3.167 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán 

năm 2022, bằng dự toán tỉnh giao. 

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin và thể thao: 4.915 triệu đồng, bằng 

99% so với dự toán năm 2022. 

2.7. Chi đảm bảo xã hội: 77.289 triệu đồng, bằng 101% so với dự toán năm 2022: 

- Tăng chi trợ giúp thường xuyên các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 

số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ theo chuẩn nghèo đa chiều mới. 

- Tiếp tục bố trí kinh phí để bổ sung nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách tỉnh 

qua Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2.8. Chi quản lý hành chính: 99.054 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán 2022: 

- Bố trí kinh phí hỗ trợ chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. 
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- Bố trí kinh phí mua phần mềm quản lý tài sản. 

- Bố trí kinh phí tăng thêm để hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo 

Thông tư 02/2022/TT-BNV. 

2.9. Chi an ninh, quốc phòng: 13.137 triệu đồng, tăng 28% so với dự toán 

năm 2022, bố trí kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho đội trưởng, đội phó 

đội dân phòng ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

2.10. Chi khác ngân sách: 1.001 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2022. 

3. Dự phòng ngân sách: 12.580 triệu đồng. 

III. Một số nội dung chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2023, UBND huyện trình HĐND huyện một số nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh 

vực: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, dịch vụ, xây dựng 

nông thôn mới... Tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng 

cao đời sống nhân dân, tăng thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành 

vượt mức chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2023 mà HĐND huyện thông qua. 

2. Về thu ngân sách:   

- Năm 2023, thực hiện phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và 

nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách như Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh. Phân cấp nguồn thu theo địa bàn phát sinh khoản thu, gắn nguồn thu 

với nhiệm vụ chi và khả năng quản lý của từng cấp chính quyền địa phương; đảm 

bảo nguồn lực để các cấp chủ động thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong phạm vi quản 

lý; khuyến khích các cấp, các ngành tăng cường quản lý thu, chống thất thu; quan 

tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh để có nguồn tăng thu ngân sách; gắn 

nhiệm vụ thu với nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.  

- UBND các cấp, cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan có trách nhiệm 

tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 

quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và nhiệm vụ thu ngân 

sách nhà nước theo Nghị quyết của HĐND huyện. 

- Các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu 

đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Tăng cường 

xử lý các khoản nợ đọng thuế, có biện pháp cưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng 

đối với các đối tượng có tính chây ỳ và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới. Các cơ 

quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong quản lý thu, chống thất thu, ngăn chặn có 

hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

chuyển giá, trốn, lậu thuế. 
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- Quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật, điều 

hành hoàn thuế giá trị gia tăng trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao 

năm 2022; đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế; thực hiện kiểm tra trước và 

sau hoàn thuế theo quy định của pháp luật và mức độ rủi ro; kịp thời phát hiện, xử 

lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế, chiếm đoạt 

tiền từ ngân sách nhà nước.  

- Thực hiện rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế; các giấy 

phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các 

khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Rà soát, xác định cụ thể các đối 

tượng đang được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, nhất là các dự án hết 

thời gian được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật đất đai năm 2013, cơ quan Tài 

nguyên và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển cho cơ quan thuế để 

xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ 

đất đai vào ngân sách nhà nước.  

- Chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao là mức tối thiểu, để đảm bảo hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, UBND các xã, thị trấn 

giao chỉ tiêu thu ngân sách đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán huyện giao. 

3. Quản lý chi ngân sách: 

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện cơ 

chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để huy động nguồn lực xã hội hóa từ các 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho nông 

nghiệp, nông thôn, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. 

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu 

tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; quyết liệt thực hiện xử lý nợ đọng xây 

dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại 

các địa phương; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành 

và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế 

- xã hội; đối với các dự án khởi công mới, phải cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ bố trí vốn 

khởi công mới các dự án thực sự cấp bách khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. 

- Quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác 

định nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thiết thực hiện năm 2023. Xây dựng và 

triển khai dự toán ngân sách nhà nước gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đảng bộ các cấp, đảm bảo tính bền 

vững của ngân sách nhà nước, phản ánh được thứ tự ưu tiên trong phân bổ nguồn 

ngân sách nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực. Tập trung thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ 

thu, chi theo dự toán đã được HĐND quyết định. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết 

kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh. Tiết kiệm các 

khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm phương 

tiện, trang thiết bị đắt tiền; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công 

tác nước ngoài dành nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và thực hiện 

các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.  
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Căn cứ dự toán được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị cần chủ động bố trí 

kinh phí hợp lý để chi cho các nhiệm vụ được giao, lường đón các công việc sẽ phát 

sinh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Chi ngân sách phải đúng 

chính sách, chế độ, đúng định mức trong phạm vi dự toán được duyệt và đã giao. 

Trong năm các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí dự phòng ngân sách để phòng 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Ngân sách cấp 

trên chỉ xem xét hỗ trợ trường hợp thiên tai diện rộng, gây hậu quả nặng nề và những 

nhiệm vụ giao thêm vượt quá khả năng của cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn. 

- Thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường, khuyến 

khích cạnh tranh về giá, áp dụng các biện pháp khuyến mại, giảm giá theo quy 

định của pháp luật. Chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định của 

Luật giá. Thực hiện công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận 

và giám sát từ công luận. 

- Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm tra, giám sát các hành vi thỏa thuận 

hạn chế cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiểm soát giá đối với các mặt hàng 

thiết yếu; xử lý nghiêm việc điều chỉnh giá bất hợp lý. Giám sát chặt chẽ kê khai giá của 

doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá.  

- Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; tổ chức thực 

hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 

của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm 

tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là 

trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Hạn chế tối đa đề xuất ứng trước 

dự toán. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chi thực hiện 

chuyển nguồn đối với một số khoản chi thật sự cần thiết theo đúng quy định của 

pháp luật. Kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ 

quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm. 

- Công khai minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời 

gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm, năng lực và tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến với mức độ cao trên môi trường mạng, đảm bảo cho cá nhân, tổ chức 

có thể tìm kiếm, khai thác thông tin liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước. 

Trong năm 2023, căn cứ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và 

tình hình thực tế của địa phương, ngân sách huyện sẽ cấp bổ sung cho ngân 

sách các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành liên quan, các đơn vị để thực 

hiện một số chế độ chính sách sau:  

+ Kinh phí hỗ trợ sử dụng giá dịch vụ, sản phẩm công ích thủy lợi cho các tổ 

chức thủy lợi cơ sở thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu, cấp nước đối với diện tích thuộc 

UBND cấp huyện quản lý. 
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+ Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau 

Đại học theo Nghị quyết số 76/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

 + Kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp của số biên chế giáo viên năm 2023 

tăng thêm so với năm 2022 trên cơ sở số bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung 

ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế, thời điểm thực tế 

tuyển dụng, nhu cầu kinh phí thực tế chi trả đối với số giáo viên này. 

+ Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 

25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương. 

+ Kinh phí tăng thêm do thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở 1.800.000 

đồng/tháng từ ngày 01/7/2023 theo Nghị quyết của Quốc hội. 

+ Kinh phí chương trình mục tiêu: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa; hỗ trợ 

tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, 

kinh phí thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; kinh phí thực hiện 

chính sách đối với người khuyết tật ... 

4. Đối với ngân sách cấp xã:  

Dự toán năm 2023 cấp xã đã bao gồm kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 

của Nhà nước và của tỉnh ban hành như: Kinh phí hoạt động của Đảng ủy xã, thị trấn 

theo Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 22/9/2017 của Ban chấp hành Trung ương; Kinh 

phí chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 

30/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương; kinh phí để chi chế độ phụ cấp trách nhiệm 

đối với cấp uỷ viên theo Quyết định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban chấp hành 

Trung ương; chi phụ cấp đại biểu và hoạt động của HĐND xã, thị trấn; Kinh phí đảm bảo 

cho chi hoạt động thường xuyên của quản lý hành chính cấp xã; Kinh phí đảm bảo tiền 

lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương của cán bộ và công chức cấp xã 

theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; kinh phí 

chi phụ cấp, mua thẻ BHYT (4,5% mức lương cơ bản, tỉnh hỗ trợ tăng 1,5% mức lương 

cơ bản so với quy định) của cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, 

xóm, tổ dân phố theo số lượng và mức chi tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kinh phí trích nộp Bảo hiểm xã hội (14% mức 

lương cơ sở) cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo Luật BHXH năm 

2014; bố trí 100% kinh phí chi phụ cấp cho cán bộ là thường trực Mặt trận Tổ quốc, Ban 

thường vụ các đoàn thể chính trị cấp xã (phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh 

niên); Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng: Hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân ở 

thôn (xóm), tổ dân phố theo Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008, Nghị 

quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011, Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị 

định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ; đảm bảo chế độ phụ cấp, mua 

thẻ BHYT, trích nộp BHXH (nếu có) đối với lực lượng công an thường trực cấp xã, 

Trưởng, phó ban bảo vệ dân phố, bảo vệ dân phố, Công an viên ở thôn; kinh phí thực 

hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ; kinh 

phí đảm bảo mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ kỹ thuật Ban nông nghiệp xã theo 

Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh; chi trợ cấp hàng 

tháng theo Thông tư 02/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ, mua thẻ BHYT và chi mai táng 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=108/2008/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=68&lan=1
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phí cho cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-

HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng, kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng 

tháng cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng; kinh phí mua phần mềm quản lý tài sản,...  

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm theo dõi sát tình hình quản lý đầu tư 

xây dựng cơ bản; kiểm soát tình hình công nợ, có biện pháp xử lý công nợ làm 

lành mạnh tình hình tài chính ngân sách xã. Kiên quyết không đầu tư mới các công 

trình khi chưa có nguồn vốn đảm bảo. 

5. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán 

nhà nước: Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm đảm bảo an ninh 

tài chính, thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước. 

6. Công tác giao dự toán: 

- Đối với huyện: Dự toán ngân sách năm 2023 sau khi Hội đồng nhân dân 

huyện thông qua, Uỷ ban nhân dân huyện triển khai giao dự toán cho các cấp, các 

ngành, các đơn vị trên địa bàn theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

- Đối với cấp xã: Căn cứ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện; UBND xã, thị trấn trình HĐND cùng 

cấp quyết định dự toán ngân sách 2023 và phương án phân bổ dự toán ngân sách 

cấp mình, bảo đảm dự toán ngân sách được quyết định trước ngày 31/12/2022. Sau 

khi HĐND xã, thị trấn quyết định dự toán ngân sách, UBND xã, thị trấn có trách 

nhiệm báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách cấp mình về UBND huyện 

và phòng Tài chính - Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy phối hợp với  Phòng TC-KH tham mưu 

UBND huyện thông báo chỉ tiêu thu nộp năm 2023 cho các đơn vị sản xuất kinh 

doanh, các đơn vị giao thu phí, lệ phí trên địa bàn trước ngày 31/12/2022.  

- Đối với sự nghiệp giáo dục: Trên cơ sở dự toán huyện đã giao cho sự 

nghiệp giáo dục, UBND huyện giao Phòng GD&ĐT huyện phân bổ dự toán cho 

các trường (THCS, Tiểu học, Mầm non); Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có 

trách nhiệm thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. Sau đó, Phòng GD&ĐT trực 

tiếp tổ chức giao dự toán cho các trường, thời gian trước ngày 31/12/2022.  

- Đối với các cơ quan, đơn vị: Cơ quan tài chính phối hợp với các đơn vị có 

liên quan hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách lập dự toán chi tiết xong trước 

ngày 31/12/2022 theo quy định tại Điều 50 của Luật ngân sách nhà nước. 

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Lưu: VT, TCKH. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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