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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết  

về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 

 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tám HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh 

Cà Mau năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

- 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.  

- Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023. 

- Nghị quyết 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về phân bổ dự 

toán ngân sách Trung ương năm 2023. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh thông qua 

Nghị quyết về Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023. 

- Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023. 

- Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình 

thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

ngân sách năm 2023. 

- Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về Tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025 tỉnh Cà Mau. 

Qua xem xét, các hồ sơ, thủ tục trình của UBND tỉnh là đầy đủ, đảm bảo 

đúng quy định. 
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b) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Theo Điều 19, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 30, Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015 quy định “Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán 

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

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách năm 2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về dự toán 

ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2022 là đúng thẩm quyền, cần thiết, làm căn cứ pháp 

lý cho việc điều hành thu, chi ngân sách một cách hợp lý, khoa học và có hiệu quả; 

nhằm lập nên khuôn khổ tài chính đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các cấp ngân sách, 

góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ 

bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở 

quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều 

kiện thực tế tại địa phương. 

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng đánh giá 

tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2022 và tổng hợp, xây dựng dự 

toán ngân sách năm 2023, như sau: 

(1) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.834.000 triệu đồng, tăng 

9,84%  so với dự toán năm 2022 và bằng 90,77% so với ước thực hiện năm 2022. 

Trong đó: 

- Thu nội địa: 4.721.000 triệu đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 113.000 triệu đồng. 

(2) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 11.755.025 triệu đồng. Trong đó: 

- Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:4.411.468 triệu đồng. 

+ Các khoản thu hưởng 100%: 2.371.818 triệu đồng; 

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 2.039.650 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.301.657 triệu đồng. 

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 5.508.795 triệu đồng; 

+ Bổ sung có mục tiêu: 1.792.862 triệu đồng. 

- Thu từ nguồn vay: 41.900 triệu đồng. 

(3) Tổng chi ngân sách địa phương: 11.755.025 triệu đồng. Trong đó: 

- Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: 9.962.163 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư phát triển: 2.641.605 triệu đồng (chi trả nợ gốc 13.500 triệu đồng); 

+ Chi thường xuyên: 7.120.524 triệu đồng; 
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+ Chi trả phí, nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 4.519 triệu đồng; 

+ Chi bổ sung Qũy dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; 

+ Dự phòng ngân sách: 194.514 triệu đồng. 

- Chi các chương trình mục tiêu: 1.792.862 triệu đồng. 

 (Kèm theo các biểu mẫu dự toán ngân sách theo quy định của Nghị định số 

31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ). 

Dự thảo nghị quyết đề ra một số giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý, 

điều hành ngân sách đạt dự toán được giao. 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

- Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo 

giải trình làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

+ Báo cáo tình hình, mức độ tự chủ tài chính, việc thực hiện dự toán, giao dự 

toán của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

+ Theo báo cáo số 351/BC-UBND ngày 11/11/2022, chưa xác định được 

ước số chi chuyển nguồn năm 2022, dự toán chi chuyển nguồn năm 2023. Đề nghị, 

Sở Tài chính thông tin thêm về nội dung trên. 

+ Dự toán có tính đến yếu tố tăng lương cơ sở được Quốc hội thông qua hay 

chưa. Trong trường hợp, trong năm phát sinh các chế độ, chính sách mới thì có 

đảm bảo nguồn lực thực hiện. 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính: 

+ Việc thực hiện dự toán của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt chế độ 

tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, phần lớn các đơn vị sự nghiệp chưa đảm 

bảo chi thường xuyên; một số đơn vị sự nghiệp chỉ đảm bảo chi thường xuyên, 

chưa đảm bảo chi đầu tư. 

+ Chưa xác định được số ước chi chuyển nguồn năm 2022, do số liệu này 

được xác định sau khi kết thúc năm ngân sách và hết thời gian chỉnh lý quyết toán 

ngày 31/01 năm sau. Dự kiến năm 2022 ước thực hiện đạt 97% nhiệm vụ chi. 

+ Dự toán năm 2023 chưa tính đến yếu tố tăng lương cơ sở, khi lương cơ sở 

tăng thì ngân sách vẫn đảm bảo. Hiện nay, các chính sách chưa thay đổi, khi có 

thêm chế độ, chính sách mới, vẫn đảm bảo nguồn để thực hiện. 

Các ý kiến thảo luận của đại biểu được cơ quan soạn thảo giải trình, tiếp thu, 

làm rõ, được đại biểu thống nhất. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình của cơ quan soạn 

thảo, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung dự toán thu, chi ngân sách 

theo đề xuất trình của UBND tỉnh là hợp lý, phù hợp đảm bảo theo đúng nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức theo quy định, trong đó:  

(1) Về thực hiện dự toán thu và kết quả nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện ngân sách 
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nhà nước năm 2022 của UBND tỉnh và cho rằng tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2022 của tỉnh vượt mục tiêu do HĐND tỉnh đề ra, ước tổng thu ngân 

sách nhà nước là 5.325/4.401 tỷ đồng (đạt 121% dự toán) là kết quả đáng ghi nhận, 

thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh, tinh thần trách nhiệm cao, 

nỗ lực, cố gắng hoàn thành vượt dự toán được giao, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. 

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.726,20 tỷ đồng, đạt 

98,43% so với dự toán (10.896,84 tỷ đồng), bằng 96,58% so với cùng kỳ; trong đó, 

chi đầu tư phát triển 2.385,79 tỷ đồng, đạt 97,72% kế hoạch (2.441,19 tỷ đồng), 

tăng 19,64% so với cùng kỳ (1.994,14 tỷ đồng), chi thường xuyên 7.258,00 tỷ 

đồng, đạt 104,94% so với dự toán (6.916,13 tỷ đồng). Các nhiệm vụ chi đạt và 

vượt dự toán; chi chương trình mục tiêu, hỗ trợ mục tiêu được UBND tỉnh tổng 

hợp đầy đủ và thuyết minh khá chi tiết nguyên nhân đối với từng nhiệm vụ chi so 

với dự toán được giao. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm kết quả 

sử dụng dự phòng ngân sách. 

(2) Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 

- Về dự toán thu ngân sách: 

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao và dự báo tình 

hình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

dự toán thu ngân sách năm 2023 là 4.834 tỷ đồng, tăng 9,84% so với dự toán năm 

2022 (cao hơn quy định của Trung ương là từ 7 – 9%), bằng với dự toán Trung 

ương giao năm 2023. Trong đó, thu nội địa 4.721 tỷ đồng, tăng 10,15% so với dự 

toán năm 2022; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 113 tỷ đồng, giảm 02 tỷ đồng so 

với dự toán 2022.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy dự toán thu ngân sách được xây dựng 

trên cơ sở đảm bảo đúng dự toán cấp trên giao, khả năng thực hiện dự toán và phù 

hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành dự toán thu 

ngân sách năm 2023, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục 

thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi và hỗ 

trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế; chỉ đạo 

các ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý nguồn thu, quản lý nợ thuế, rà soát điều kiện miễn giảm gia hạn 

nộp thuế để khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tăng 

cường các biện pháp chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. 

Về chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương 11.755 tỷ đồng, tăng 858 tỷ 

đồng so với dự toán năm 2022 (chi cân đối ngân sách địa phương 9.962 tỷ đồng). 

Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.641 tỷ đồng (chiếm 26,52% tổng chi cân đối ngân 

sách), tăng 200 tỷ đồng so với dự toán 2022; chi thường xuyên 7.120 tỷ đồng (chiếm 

71,58% tổng chi cân đối ngân sách), tăng 204 tỷ đồng so với năm 2022; dự phòng 

ngân sách 195 tỷ đồng, chiếm 2% tổng chi cân đối ngân sách.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương như trên là hợp lý, đảm bảo bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy 
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nghề, lĩnh vực khoa học - công nghệ đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đề nghị 

UBND tỉnh giải trình, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm dự toán chi đối với các nhiệm 

vụ chi trong chi thường xuyên. Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách, UBND 

tỉnh cần thông tin cho Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách nắm tình 

hình triển khai thực hiện, kết quả giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp, các nhiệm vụ 

chi đã giao cho UBND tỉnh phân khai. 

Ngoài ra, Ban cơ bản đồng tình với UBND tỉnh về các giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ ngân sách năm 2023. Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho 

đầu tư có hạn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đề nghị UBND tỉnh chấp hành 

nghiêm nguyên tắc chi, các khoản chi phải được dự toán và thực hiện chi đúng dự 

toán được duyệt; cần triển khai và áp dụng nhiều giải pháp chính sách để huy động 

nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước bổ sung nguồn vốn cho đầu tư, đẩy mạnh xã 

hội hóa trong đầu tư công và chi thường xuyên trong thời gian tới; triệt để tiết kiệm, 

chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện 

đúng quy định về việc tạm ứng trước kế hoạch vốn ngân sách để thực hiện các 

chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời xử lý dứt điểm việc thu hồi 

vốn tạm ứng kéo dài qua các năm, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng, giảm nợ thuế 

theo quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng thuế mới; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính bảo đảm sử 

dụng tiền, tài sản nhà nước đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng kinh phí, tài sản 

nhà nước sai mục đích, không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí,... 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo cơ 

sở pháp lý, đúng thẩm quyền; bám sát vào các văn bản hướng dẫn; nội dung phù 

hợp theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế địa phương; quy trình xây 

dựng và hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện để trình kỳ họp HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết, kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./. 

  
Nơi nhận:                                                                                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng;    

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, LT.                                                                                   

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 
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