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NGHỊ QUYẾT 

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)  

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

KHÓA XXII KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ) 
 

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 năm 2019; 

 Căn cứ kết quả Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng 

nhân dân thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 20 tháng 12 năm 

2022; 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh 

thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân 

thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ 

nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8. 

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định các nội 

dung sau đây: 

1. Biểu quyết nhất trí thông qua 06 Nghị quyết:  

(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thành phố 

Cao Bằng; 

(2) 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; 

(3) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng (lần 4) và phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 
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(4) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng; 

(5) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng; 

(6) Nghị quyết kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa 

XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Hội đồng nhân dân Thành phố nhất trí với: 

(1) Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cao Bằng do Ủy 

ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân tại Tờ trình số 345/TTr-

UBND ngày 09/12/2022 cụ thể:  

Dự kiến tổng vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn Thành 

phố là 54.121,799 triệu đồng trong đó: 

- Vốn ngân sách địa phương: 39.750 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách trung ương: 10.323 triệu đồng; 

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật: 4.048,799 triệu đồng. 

(2) Nhất trí phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu kinh tế, 

văn hoá - xã hội, quản lý đô thị, môi trường, cải cách hành chính.  

(3) Nhất trí 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 cụ thể: 

- 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 

- 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  

- 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 

+ Dự phòng ngân sách:            7.863 triệu đồng 

(4) Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 

của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng cụ thể:  
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- Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 7/2023, 

với thời lượng khoảng 02 ngày. 

- Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023: Dự kiến tổ chức vào tháng 12/2023, 

với thời lượng khoảng 02 ngày. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân 

Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

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

đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa 

XXII, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) thông qua ngày 20 tháng 

12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

Nơi nhận:   
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Trung tâm công báo tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

-  TT HĐND Thành phố; 

-  UBND Thành phố; 

- UBMTTQVN Thành phố;                        

- Đại biểu HĐND Thành phố; 

- TT HĐND; UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử Thành phố;                           

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Vũ Ninh 
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