
 

NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHOÁ XXII  - KỲ HỌP THỨ 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;              

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền 
địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa 
bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; 

Xét Tờ trình số347 /TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân 
sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội 

đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 
thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân 

sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng như sau: 

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023: 

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NQ-HĐND Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng      năm 2022 
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a, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 415.700 triệu đồng 

- Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) 285.700 triệu đồng 

- Thu từ tiền sử dụng đất 130.000 triệu đồng 

b, Thu ngân sách địa phương 573.972 triệu đồng 

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân 

cấp 243.815 triệu đồng 

- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh 330.157 triệu đồng 

2. Dự toán chi ngân sách địa phương 
  Tổng chi ngân sách địa phương 573.972 triệu đồng 

- Chi đầu tư phát triển 39.190 triệu đồng 

- Chi thường xuyên 366.390 triệu đồng 

- Chi chương trình mục tiêu nhiệm vụ 125.384 triệu đồng 

- Chi chương trình MTQG 35.145 triệu đồng 

+ Vốn đầu tư 16.273 triệu đồng 

+ Vốn sự nghiệp 19.223 triệu đồng 

- Dự phòng ngân sách 7.863 triệu đồng 

II. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đảm bảo các nội 

dung sau:  

Căn cứ Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định 2022-2025; các 

quyết định, kế hoạch, chương trình... đã được cấp có thẩm quyền quyết định 

theo khả năng cân đối ngân sách địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

- Dự toán năm 2023 được giao theo mức lương cơ sở 

1.490.000đồng/tháng, trong đó dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự 

nghiệp đã tính giảm trừ làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương: tiết kiệm tại 

tỉnh 10% chi thường xuyên năm 2023 ( trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo 

lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế 
độ),giảm trừ thêm 10% kinh phí hoạt động thường xuyên để danh nguồn cho chi 

đầu tư phát triển theo Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và một phần nguồn thu các 
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cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định. Chi 

đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành. 

- Chi thường xuyên các cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp 

tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

thực hiện theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định 

số 117/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ; các đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ. 

- Đối với chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, chương trình mục 

tiêu quốc gia phân bổ căn cứ vào các quy định của Luật đầu tư công và các 

nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Nhà nước; quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, quy định của 

Trung ương và địa phương. 

(Có biểu số 15;16;17; 30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;46 kèm 
theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân Thành phố giao cho Uỷ ban nhân dân thành 

phố Cao Bằng triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội 

đồng nhân dân Thành phố theo quy định. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội 

đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khoá XXII, 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2022 và có 

hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2022./.  

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: Tài chính; Tư pháp; 

- TT Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; 

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

- TT HĐND, UBND các, xã, phường; 

- CVP, các PCVP HĐND-UBND TP 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, TCKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 

 


		2023-01-09T14:31:17+0700


		2023-01-09T15:57:55+0700


		2023-01-09T15:56:24+0700


		2023-01-09T15:56:24+0700


		2023-01-09T15:56:24+0700




