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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 

 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính 

- ngân sách nhà nước 03 năm; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 

năm 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 

hằng năm; 

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Thông tư số 47/2022/TT-BTC, ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; 

Trên cơ sở kết quả thảo luận dự toán thu nội địa năm 2023 của Cục Thuế 

tỉnh với Tổng Cục thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025) của địa phương1, cụ thể như sau: 

A. DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA 

ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN 03 NĂM KẾ HOẠCH (2023 - 2025) 

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 

2021 - 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ 

yếu của địa phương cơ bản như sau: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong 

                                                 
1 Hiện nay số liệu thu, chi NSNN năm 2023 chưa được Bộ Tài chính giao chính thức. Do đó, để kịp thời báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh tham khảo khi thảo luận, xem xét thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương, ngân sách 

cấp tỉnh năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch trên cơ sở số liệu thảo luận dự toán với Bộ Tài chính. Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo theo dõi, cập nhật số liệu được giao chính thức và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=31/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tỉnh trên 10%; Cơ cấu kinh tế năm bình quân 3 năm 2023 - 2024 - 2025: Nông - 

lâm - ngư nghiệp: 19-20%; Công nghiệp - Xây dựng: 30-33%; Thương mại - 

Dịch vụ: 42-43%.... (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo). 

B. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 

(2023 - 2025) 

Trên cơ sở số liệu thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và dự 

kiến số thu, chi NSNN năm 2023 - 2025 Bộ Tài chính cung cấp. Theo đó, xây 

dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 2025) chi tiết tại 

các Biểu số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 kèm theo. Ủy ban nhân dân 

tỉnh báo cáo đánh giá một số nội dung cơ bản như sau: 

I. Về kế hoạch thu ngân sách nhà nước 

1. Về thu NSNN trên địa bàn 

Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025; Kết quả thảo luận với Bộ Tài chính và dự kiến thu thuế xuất, 

nhập khẩu theo tốc độ tăng trưởng của Trung ương định hướng2; từ đó xây dựng 

kế hoạch tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Năm 2023 là 

4.200.000 triệu đồng; năm 2024 là 4.600.000 triệu đồng và đến năm 2025 là 

5.000.000 triệu đồng3. Kế hoạch các nguồn thu ngân sách cụ thể như sau: 

a) Về thu nội địa: 

Dự toán năm 2023: Trên cơ sở kết quả số thu nội địa năm 2023: 3.907.000 

triệu đồng, trong đó, tiền sử dụng đất 400.000 triệu đồng; xổ số kiến thiết 77.000 

triệu đồng; tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương 

giao(4) 954.000 triệu đồng(5) bằng 104,7% so với dự toán địa phương giao năm 

2022, nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thu nội địa bằng 111,5% so với 

dự toán 2022 giao.   

Dự kiến năm 2024: 4.246.000 triệu đồng (tiền sử dụng đất 500.000 triệu 

đồng; xổ số kiến thiết 80.000 triệu đồng, tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất 

so với dự toán Trung ương giao: 1.029.761 triệu đồng), bằng 108,7% so với dự 

toán 2023; nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thu nội địa bằng 106,4% so 

với dự toán 2023.   

Dự kiến năm 2025: 4.620.000 triệu đồng (tiền sử dụng đất 500.000 triệu 

đồng; xổ số kiến thiết 110.000 triệu đồng; tăng thu từ các dự án khai thác quỹ 

đất so với dự toán Trung ương giao: 1.239.662 triệu đồng), bằng 108,8% so với 

dự toán 2024; nếu trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết thu nội địa bằng 106,1% 

so với dự toán 2024.   

                                                 
2 Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính, trong đó định hướng dự toán năm 2022 thu từ 

hoạt động XNK tăng bình quân tối thiểu 4-6% so với ước thực hiện năm 202. 
3 Bao gồm cả thu XNK. Riêng số thu nội địa năm 2023 theo số thảo luận với Tổng Cục thuế định hướng. Trong đó, thu tiền 

SD đất năm 2023: 400 tỷ đồng, 2024: 500 tỷ đồng và 2025: 500 tỷ đồng. 
(4) Phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế 
(5) Bao gồm dự toán ghi thu, ghi chi số tiền nhà đầu tư ứng trước để đền bù GPMB theo phương án đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; tăng thu tạo nguồn CCTL, trích 10% kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định. 
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Theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành6, dự toán thu nội địa ngân 

sách địa phương được hưởng năm 2023 là 3.714.300 triệu đồng (trong đó, ngân 

sách tỉnh 2.201.840 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 1.512.460 triệu đồng); 

năm 2024 là 4.047.000 triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 2.545.018 triệu 

đồng, ngân sách cấp huyện 1.501.982 triệu đồng); năm 2025 là 4.412.600 triệu 

đồng (trong đó, ngân sách tỉnh 2.833.112 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 

1.579.488 triệu đồng  

b) Về thu thuế xuất nhập khẩu7: Năm 2023 là 293.000 triệu đồng; năm 

2024 là 354.000 triệu đồng, tăng 20,8% so với dự toán 2023; năm 2025 là 

380.000 triệu đồng, bằng 7,3% so với dự toán 2024. 

2. Về kế hoạch thu ngân sách địa phương 

Tổng nguồn thu ngân sách địa phương (bao gồm thu được hưởng theo 

phân cấp, Trung ương bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ): năm 

2023 là 10.509.697 triệu đồng; năm 2024 là 10.385.320 triệu đồng; năm 2025 là 

10.753.173 triệu đồng (chi tiết tại biểu số 07), cụ thể:  

a) Thu cân đối ngân sách địa phương 

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 7.360.973 triệu đồng, 

năm 2024 là 7.693.673 triệu đồng, năm 2025 là 8.059.273 triệu đồng. Trong đó: 

(1) Thu nội địa trên địa bàn điều tiết ngân sách địa phương được hưởng 

theo phân cấp: năm 2023 là 3.714.300 triệu đồng; kế hoạch 02 năm tiếp theo, 

năm 2024 là 4.047.000 triệu đồng, năm 2025 là 4.412.600  triệu đồng.  

Nếu loại số thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết số thu NSĐP được 

hưởng theo phân cấp năm 2023 là 2.284.437 triệu đồng; năm 2024 là 2.437.239 

triệu đồng, tăng 6,7% so với dự toán 2023; năm 2025 là 2.588.938 triệu đồng, 

tăng 6,2% so với dự toán 2024. 

(2) Thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương năm 2023 là 3.646.673   

triệu đồng, năm 2024 là 3.646.673 triệu đồng, năm 2025 là 3.646.673 triệu đồng.  

b) Thu ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu: năm 2023 là 3.148.724   

triệu đồng; năm 2024 là 2.691.647 triệu đồng; năm 2025 là 2.693.899 triệu 

đồng. Trung ương bổ sung có mục tiêu nguồn vốn đầu tư phát triển; vốn 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia cho ngân sách địa phương để triển khai thực 

hiện các dự án, chương trình trên địa bàn; Đối với kinh phí trung ương bổ sung 

mục tiêu vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ chính sách do trung 

ương ban hành theo quy định. 

II. Về kế hoạch chi ngân sách địa phương 

Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm chi cân đối, Trung ương bổ 

sung Chương trình mục tiêu, mục tiêu nhiệm vụ): năm 2023 là 10.586.897 triệu 

đồng (bao gồm cả bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng), năm 2024 
                                                 
6 Theo quy định Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân 

cấp NSNN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025. 
7 Ngân sách Trung ương hưởng 100%. 
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là 10.493.116 triệu đồng (bao gồm cả bội chi ngân sách địa phương 107.796 

triệu đồng) và năm 2025 là 10.862.608 triệu đồng (bao gồm cả bội chi ngân 

sách địa phương 109.435 triệu đồng) (chi tiết tại biểu số 07), cụ thể: 

1. Về chi cân đối ngân sách địa phương 

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 7.438.173 triệu đồng 

(bao gồm bội chi ngân sách địa phương 77.200 triệu đồng); năm 2024 là 

7.801.469 triệu đồng (bao gồm bội chi ngân sách địa phương 107.796 triệu 

đồng), bằng 104,8% so với kế hoạch 2023; năm 2025 là 8.168.708 triệu đồng 

(bao gồm bội chi ngân sách địa phương 109.435 triệu đồng), bằng 104,7% so 

với kế hoạch 2024. Trong đó bố trí: 

a) Chi đầu tư phát triển năm 2023 là 1.009.037 triệu đồng, dự kiến kế 

hoạch năm 2024 là 1.112.037 triệu đồng, bằng 110,2% so kế hoạch năm 2023; 

năm 2025 là 1.116.037 triệu đồng, bằng 100,4% so kế hoạch năm 2024. 

(1) Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản: Công tác xử lý nợ đọng xây 

dựng cơ bản được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tốt. Đến 

nay số nợ đọng địa phương đã cơ bản được xử lý xong.  

(2) Về ứng trước thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn: 

- Lũy kế ứng từ Ngân sách Trung ương đến nay còn lại chưa thu hồi 

159.762 triệu đồng(8). Sau khi được Trung ương bố trí kế hoạch vốn chính thức 

các năm tiếp theo của giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025, địa phương sẽ 

thu hồi theo quy định. 

- Lũy kế ứng trước ngân sách địa phương đến nay còn lại chưa thu hồi 

50.509 triệu đồng, địa phương sẽ ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thu hồi trong 

các các đợt rà soát kế hoạch năm 2022 (nếu có) hoặc các năm tiếp theo của giai 

đoạn đầu tư công trung hạn 2021-2025 để thu hồi vốn ứng theo quy định. 

b) Chi thường xuyên năm 2023 là 5.267.711 triệu đồng; năm 2024 là 

5.413.985 triệu đồng, tăng 2,8% so với dự toán năm 2023; năm 2025 là 

5.561.116 triệu đồng, tăng 2,7% so kế hoạch 2024. Sau khi đảm bảo mức chi dự 

phòng tối thiểu, tăng thu tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định; 

chi thường xuyên chủ yếu cơ cấu lại các nhiệm vụ chi, cụ thể ở một số lĩnh vực 

như sau: 

(1) Chi  giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2023 là 2.409.053 triệu đồng; 

năm 2024 là 2.471.117 triệu đồng, tăng 2,6% so dự toán 2023; năm 2025 là 

2.532.733 triệu đồng, tăng 2,5% so kế hoạch năm 2024. 

(2) Chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2023 là 16.929 triệu đồng; 

năm 2024 là 17.365 triệu đồng, tăng 2,6% so dự toán 2023; năm 2025 là 17.798 

triệu đồng, tăng 2,5% so với dự toán 2024. 

                                                 
(8) Số vốn ứng trước còn lại đã được bố trí thu hồi trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-

TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ Tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 

2021-2025 (mức thu hồi hằng năm được thu hồi theo kế hoạch giao của Thủ tướng Chính phủ). 
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(3) Chi thường xuyên khác còn lại9 năm 2023 là 2.841.729 triệu đồng; 

năm 2024 là 2.925.503 triệu đồng, tăng 2,9% so dự toán 2023; năm 2025 là 

3.010.585 triệu đồng, tăng 2,9% so kế hoạch năm 2024. 

c) Chi trả nợ lãi vay theo tiến độ rút vốn, năm 2023 là 2.200 triệu đồng; 

năm 2024 là 3.612 triệu đồng, năm 2025 là 5.066 triệu đồng. 

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính năm 2023 bằng dự toán Bộ Tài chính 

giao là 1.000 triệu đồng; kế hoạch 02 năm tiếp theo (2024, 2025) dự kiến bằng 

mức 2023 (1.000 triệu đồng/năm). 

e) Chi dự phòng: Năm 2023 là 147.219 triệu đồng; năm 2024 là 153.873 

triệu đồng; năm 2025 là 161.185 triệu đồng bằng mức tối thiểu 2% so tổng chi 

cân đối theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu: Năm 2023 là 3.148.724   

triệu đồng; năm 2024 là 2.691.647 triệu đồng; năm 2025 là 2.693.899 triệu 

đồng. 

III. Bội thu NSĐP tạo nguồn trả nợ vay (gốc): Năm 2023 Bộ Tài chính 

không giao bội thu NSĐP để trả nợ vay (gốc). Địa phương không dự kiến bội 

thu 02 năm tiếp theo. Địa phương dự kiến sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, 

kết dư ngân sách để trả nợ gốc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

IV. Về kế hoạch vay, trả nợ vay (gốc) đầu tư cơ sở hạ tầng (chi tiết tại 

biểu số 04). 

1. Kế hoạch vay: Nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ để đầu tư 

chương trình, dự án dự kiến kế hoạch vay trong năm 2023 là 77.200 triệu đồng; 

năm 2024 là 107.796 triệu đồng; năm 2025 là 109.435 triệu đồng. 

2. Kế hoạch trả nợ vay: Kế hoạch trả nợ gốc vay10 năm 2023 là 8.580 

triệu đồng; năm 2024 là 8.580 triệu đồng; năm 2025 là 8.580 triệu đồng. 

V. Giải pháp thực hiện Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 

năm (2023-2025) 

Trong điều kiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2023, 2024, 2025 của 

địa phương dự kiến còn khó khăn; chi ngân sách chưa đáp ứng được yêu cầu, 

nhiều nhiệm vụ chưa bố trí được nguồn bố trí, địa phương triển khai thực hiện 

đồng bộ một số biện pháp như sau:  

1. Về thu ngân sách 

(1) Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đơn vị liên 

quan triển khai tốt các biện pháp nhằm tập trung số thu kịp thời, đầy đủ, tăng 

cường chống thất thu, thu nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh, tích 

cực khai thác các nguồn thu mới, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu.  

                                                 
9 Bao gồm: Quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội, y tế…. 
10 Nguồn trả nợ: từ nguồn tăng thu, kết dư năm trước và tiết kiệm chi ngân sách địa phương.... 
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(2) Tăng cường phối hợp giữa các Chi Cục thuế với Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, cơ quan tài chính các cấp trong việc báo cáo định kỳ, thường 

xuyên theo dõi các nguồn thu lớn trên địa bàn, phân tích tình hình thực hiện, đề 

xuất giải pháp thu. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu đã được HĐND tỉnh 

giao hàng năm. 

(3) Tổ chức thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát 

toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, đồng thời 

đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo nguồn thu. Tăng tỉ trọng thu nội địa, tăng 

cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng 

sản.…và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.  

2. Về chi ngân sách  

(1) Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước. 

Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi cho phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách nhà nước; tăng cường xã hội hóa, động viên nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập ở các lĩnh vực thuận lợi nhằm 

giảm dần chi ngân sách nhà nước; xây dựng dự toán chi ngân sách đảm bảo 

nhiệm vụ trên cơ sở định mức, chính sách, chế độ qui định, chủ động sắp xếp để 

cân đối cho nhiệm vụ mới phát sinh, triệt để tiết kiệm. 

(2) Ưu tiên bố trí dự toán để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, 

cấp thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, có ý nghĩa quan 

trọng với phát triển kinh tế - xã hội; thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy 

định, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước; các dự án đã hoàn thành nhưng 

chưa bố trí đủ vốn. Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Mức bố trí vốn cho từng nhiệm 

vụ phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bố trí 

đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định để thực hiện các dự án 

đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương quản lý. 

 (3) Địa phương, đơn vị chủ động sắp xếp nhiệm vụ (kể cả nhiệm vụ phát 

sinh) trong phạm vi dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm, không 

phô trương hình thức, chống lãng phí, phù hợp với khả năng ngân sách được 

giao, kết hợp nguồn thu ngoài ngân sách, tăng cường huy động nguồn xã hội 

hoá. Giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác 

nước ngoài....  

(4) Điều hành chi ngân sách nhà nước bám sát theo khả năng, tiến độ 

nguồn thu, giãn tiến độ các khoản chi chưa cấp thiết vào cuối năm. Ưu tiên thực 

hiện chi lương, bảo hiểm và các chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch 

bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai để đảm bảo chi đúng, 

đầy đủ cho các đối tượng thụ hưởng. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số 

chi chuyển nguồn. Thực hiện tốt đề án tinh giãn biên chế, sắp xếp bộ máy theo 

hướng tinh gọn, hiệu quả. 

(5) Đẩy nhanh thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
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công lập; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ 

họp thứ 4 tham khảo khi thảo luận, xem xét thông qua dự toán ngân sách và 

phương án phân bổ ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2023 theo 

quy định./.  

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH-VTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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