
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:        /BC-HĐND-KTNS        Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và  

phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 

 (Trình tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026) 

         

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.  

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

940/TB-HĐND ngày 21/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội 

dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25/11/2022, Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân 

sách địa phương năm 2023 

Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết 

trình tại kỳ họp và quan tâm thảo luận một số nội dung sau; các yếu tố thuận 

lợi, khó khăn tác động đến xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

cơ sở xây dựng dự toán; tính toán việc hỗ trợ kinh phí hợp đồng lương giáo 

viên; quy trình thảo luận, làm việc với các đơn vị, sở, ngành đánh giá tính 

toán số liệu phân bổ dự toán năm 2023 đảm bảo khách quan, phù hợp với 

thực tiễn. 

Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả 

như sau: 

 1. Căn cứ pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của 

pháp luật về thuế, phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trên cơ 

sở dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Trung ương, 

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần 

trăm phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022, Nghị quyết số 

18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2022,  UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán 

thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án 



 

phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 trình HĐND tỉnh là đúng thẩm quyền 

và đúng quy định hiện hành. 

2. Trình tự, nội dung dự thảo Nghị quyết 

Phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 được xây 

dựng theo quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 

sách, phân bổ nguồn vốn đầu tư, phân bổ nguồn chi thường xuyên. Đảm bảo 

nguyên tắc tính chính xác số liệu tiết kiệm chi; thực hiện các nội dung theo 

kết luận thanh tra, kiểm toán. 

2.1. Về dự toán thu ngân sách nhà nước 

- Dự toán thu NSNN được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.  

- Dự toán thu NSNN năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của 

pháp luật về thuế, phí và lệ phí; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các 

cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, 

hiện đại hóa công tác quản lý thu; tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, 

chống chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý chặt chẽ giá tính thuế; 

đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế và kiểm soát 

chặt chẽ hoàn thuế. 

- Việc xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách trên cơ sở số giao dự toán 

của Trung ương, dự báo tình hình kinh tế, tài chính ngân sách để đánh giá sát 

khả năng thực hiện thu NSNN năm 2022 làm cơ sở xây dựng dự toán thu 

NSNN năm 2023.  

2.2. Về dự toán chi ngân sách 

Dự toán chi NSNN năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục quán 

triệt các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản 

biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ 

trọng chi đầu tư phát triển, cụ thể: 

- Chi đầu tư phát triển: 

+ Đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình phục hồi theo dự 

toán, nhiệm vụ đã cam kết; ưu tiên bố trí vốn trả nợ đúng hạn, đảm bảo hạn 

mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

+ Bố trí vốn cho các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm; để thanh 

toán cho các công trình, dự án đã hoàn thành quyết toán; vốn đối ứng cho các 

dự án, đối ứng Chương trình MTQG. 

- Chi thường xuyên: 

+ Tiếp tục áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi 

thường xuyên NSNN quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 

14/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức chi thường xuyên ngân sách địa 



 

phương năm 2022. 

+ Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện chuẩn nghèo mới; đảm bảo các hoạt 

động chi thường xuyên, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; các chương trình, 

đề án, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung nguồn lực ở các lĩnh 

vực chi để lồng ghép nguồn vốn, bố trí vốn đối ứng thực hiện các Chương 

trình MTQG; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã; nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: phân bổ theo nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức do HĐND tỉnh quy định và các văn bản hướng dẫn của Trung 

ương. 

- Dự phòng ngân sách: đối với ngân sách địa phương là 2% tổng chi 

cân đối ngân sách địa phương.  

- Trích quỹ dự trữ tài chính: thực hiện theo phân bổ của Trung ương. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, thống nhất tại phiên họp 

thường kỳ tháng 11/2022. 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

3.1. Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa 

phương năm 2023 do UBND tỉnh trình đảm bảo căn cứ pháp lý, đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục, đủ điều kiện trình tại kỳ họp. 

3.2. Tại thời điểm thẩm tra do chưa có Quyết định giao chính thức của 

Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính cho các địa phương về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương 

án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, do vậy đề nghị UBND 

tỉnh báo cáo và trình HĐND tỉnh trong trường hợp nếu có điều chỉnh về nội 

dung, nhiệm vụ thu chi theo Quyết định giao chính thức của Thủ tướng chính 

phủ, Bộ Tài chính. 

Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- C,PVP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Tài 
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