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NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban 

hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách 

nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét tờ trình số 175/TTr–UBND ngày 08/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Krông Nô về việc đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

dự toán chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 

2023; Báo cáo thẩm tra số 177/BC-HĐND ngày 15/12/2022 của Ban Kinh tế – Xã 

hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các Đại biểu tham dự kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 

2023 như sau: 

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn là 173.150 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu 

số 16 kèm theo. 

2. Tổng thu ngân sách huyện là 578.035 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu số 

15 kèm theo. 

3. Chi ngân sách huyện năm 2023 

a) Thống nhất các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách huyện năm 2023 theo 

Báo cáo số 978/BC-UBND ngày 08/12/2022 và Báo cáo số 1011/BC-UBND ngày 

16/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện. 
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b) Tổng chi ngân sách huyện là 578.035 triệu đồng, chi tiết theo Biểu mẫu số 

17 kèm theo. 

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, chi tiết theo các Biểu mẫu số 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46 kèm theo. Cụ thể như sau: 

a) Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện là 423.403,312 triệu đồng. Bao 

gồm: Chi đầu tư phát triển là 73.354 triệu đồng; Chi thường xuyên là 343.248,579 

triệu đồng; Dự phòng ngân sách là 6.800,733 triệu đồng. 

b) Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu là 

88.505,380 triệu đồng. 

c) Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn là 56.070,058 triệu đồng. 

Điều 2. Các giải pháp thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2023 

1. Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, 

quyết tâm thu đạt và phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023 

được giao, đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm của giai đoạn 

2021-2025 đạt trên 11%/năm. 

- Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần tập trung phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, nắm 

chắc nguồn thu, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, 

đối tượng thu, đặc biệt là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng 

sản, xây dựng nhà ở tư nhân,... Quyết liệt chống thất thu, buôn lậu, gian lận 

thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; giảm tỷ lệ 

nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều 

kiện cho kinh tế phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng các thế mạnh và tiềm 

năng của huyện để khai thác nguồn thu mới, tạo nguồn thu bền vững. Thường 

xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN để có giải pháp chỉ 

đạo, điều hành kịp thời. 

- Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; duy trì và tăng cường hoạt động của 

Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/NQ-QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3/2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

94/2019/NQ-QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ 

tiền phạt chậm nộp và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng 

nộp NSNN. 

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; 

nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. 

- Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý chi NSNN 

chặt chẽ, theo dự toán được giao, đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư 

công và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 
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- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong 

quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, 

tiết kiệm, hiệu quả; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn 

chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư 

công. 

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 

lương, khoản có tính chất lương, các khoản chi cho con người theo chế độ) dự 

toán năm 2023 được cấp có thẩm quyền giao. 

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công của tháng còn lại 

năm 2022; việc chuyển nguồn vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 phải 

tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính. 

4. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 

nước. Thực hiện nghiêm các kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021. 

5. Một số nội dung về điều hành ngân sách năm 2023: 

a) Ngân sách huyện trích 10% nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023 để thực 

hiện công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, kiểm kê đất đai….  

Thực hiện hỗ trợ lại cho ngân sách xã số thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng 

đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn xã để chi thực hiện các nhiệm vụ 

đầu tư và các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

b) Nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh thất thoát các nguồn thu trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tiếp tục thực 

hiện cơ chế ủy nhiệm cho Kho bạc Nhà nước thu thuế giá trị gia tăng của các công 

trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện khi thực hiện thanh toán vốn; đồng thời 

thực hiện cơ chế trích kinh phí để chi trả cho các đối tượng có liên quan đến công 

tác thu vượt dự toán, phần trích hỗ trợ chi phí này giao Ủy ban nhân dân huyện 

căn cứ nguồn thu vượt dự toán xây dựng phương án thống nhất với Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp gần nhất. 

c) Đối với nguồn kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Tỉnh bổ sung trong năm đã 

xác định cụ thể nhiệm vụ chi cho từng công trình hoặc điều chỉnh dự toán giữa các 

nhiệm vụ chi, công trình đã giao trong năm, điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử 

dụng ngân sách, giao Ủy ban nhân dân huyện chủ động triển khai thực hiện, đồng 

thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện 

tại kỳ họp gần nhất.  

Đối với kinh phí Tỉnh bổ sung trong năm chưa xác định cụ thể nhiệm vụ chi 

hoặc chưa giao cụ thể cho từng công trình, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện có 
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phương án thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước khi quyết 

định. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định 

đối với phương án sử dụng nguồn kinh phí nêu trên của Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ giám 

sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô khóa VIII kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày    tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Hội đồng nhân dân huyện thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. HĐND, UBND tỉnh Đăk Nông;  

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;                                 

- TT. Huyện uỷ;                                     

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện, Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.Trang 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quốc 

 


