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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, 2019); 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ 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 Quyết định số ......./QĐ-TTg ngày ..... tháng 11 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Quyết định 

số ......../QĐ-BTC ngày ...... tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 

năm 2023; Báo cáo thẩm tra số….../BC-HĐND ngày ...… tháng 11 năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và 

thống nhất. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023, gồm: 

1. Tổng thu ngân sách địa phương là: 11.755.025 triệu đồng. 

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh là: 11.007.045 triệu đồng; 

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện là: 4.668.364 triệu đồng. 

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:    747.980 triệu đồng; 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 3.920.384 triệu đồng. 

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.755.025 triệu đồng. 

DỰ THẢO 
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a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh là: 11.007.045 triệu đồng; 

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh là: 7.086.661 triệu đồng; 

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: 3.920.384 triệu đồng; 

Cân đối dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh, huyện và phân bổ dự toán chi 

ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Biểu mẫu 

số 30, 33, 34, 37 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 

tháng 3 năm 2017 của Chính phủ. 

b) Tổng chi ngân sách huyện, thành phố là: 4.668.364 triệu đồng. 

Phân bổ số bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2023 cho ngân sách các huyện, 

thành phố theo Biểu mẫu số 32, 39, 41 ban hành kèm theo Nghị định số 

31/2017/NĐ-CP. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho 

từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách 

cấp tỉnh cho từng huyện, thành phố theo đúng thời hạn luật định và các quy định 

hiện hành. Chỉ đạo các cấp, các ngành giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 

đến từng cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách trước ngày 31/12/2022 và tổ chức 

công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Bên cạnh việc tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải 

cách tiền lương theo quy định, thực hiện tiết kiệm thêm bình quân 10% chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước so với dự toán năm 2022 của các cơ quan 

quản lý hành chính nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự toán (trừ các khoản chi 

tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi có tính chất lương, các khoản chi 

cho con người theo chế độ và các khoản chi đặc thù không thể cắt giảm như 

đóng niên liễm, chi theo các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ đã ký kết từ 

trước và tiếp tục thực hiện trong năm 2023) để dành nguồn tăng chi đầu tư phát 

triển và các nhiệm vụ cấp bách khác thuộc trách nhiệm chi của các cấp ngân 

sách theo phân cấp. 

2. Đối với dự phòng ngân sách và một số khoản kinh phí của ngân sách cấp 

tỉnh chưa phân bổ chi tiết như: Chương trình mục tiêu, chi đảm bảo xã hội, chi 

mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu sửa chữa, sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 

và kinh phí đào tạo, chi khác... Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều hành, 

phân bổ cụ thể và thực hiện chế độ báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong 

quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương mình 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, 

các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát quá trình thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày ___ tháng 12 năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện, TP Cà Mau; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hải 

 

 

 


