
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 38/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hải Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2022
              

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

thu chi ngân sách địa phương năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

 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 ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; phương án 
phân bổ ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025 tỉnh Hải 
Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 
và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2023, như sau:
1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:    17.655.000 triệu đồng 
Trong đó:
- Thu nội địa:                                                             15.155.000 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:                            2.500.000 triệu đồng
2. Tổng số thu ngân sách địa phương được hưởng:      16.108.205 triệu đồng 
Trong đó:
- Thu điều tiết tại địa phương:                                   14.093.354 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:                   2.014.851  triệu đồng
3. Tổng số chi ngân sách địa phương:                      16.317.805 triệu đồng
Trong đó:
  - Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh:                              6.504.238 triệu đồng
  - Tổng số chi ngân sách cấp huyện:                           8.255.529 triệu đồng
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- Tổng số chi ngân sách cấp xã:                                 1.558.038 triệu đồng
4. Bội chi ngân sách địa phương:                                  209.600 triệu đồng

 (Có các biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. 
1. Triển khai dự toán ngân sách Nhà nước gắn với mục tiêu đẩy mạnh thực 

hiện chính sách tài khóa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cơ 
cấu lại ngân sách nhà nước gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu kinh tế, phát triển 
bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước. Các 
cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ 
ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý 
điều hành tài chính ngân sách gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế, đảm bảo an 
ninh - quốc phòng; tập trung ngân sách vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm 
bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bám sát và thực hiện tốt 
các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp. Tổ chức đồng bộ các giải pháp, trên cơ sở 
bám sát điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương về dự 
toán ngân sách 2023 và tình hình thực tế địa phương, chủ động điều hành ngân 
sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2023.  

2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, 
đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, phục hồi mạnh mẽ hoạt 
động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đã kiểm soát tốt đại dịch Covid-19. 
Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động ảnh hưởng đến nguồn thu, điều chỉnh kịp 
thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, khả 
năng nộp ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo khai thác kịp thời các nguồn thu 
vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh các giải pháp trong công tác quản lý thu 
ngân sách, với mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu đúng hạn định, chống thất thu 
ngân sách để hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách năm 2023 của địa 
phương. 

3. Các Sở, ngành, các đơn vị dự toán và các địa phương tổ chức việc rà 
soát, kiểm tra đôn đốc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công đảm bảo 
theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá, 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất 
theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai để tăng 
nguồn thu cho ngân sách.

4. Các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân 
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sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Ủy 
ban nhân dân tỉnh giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực; đảm bảo về 
thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo bố trí cơ 
bản đầy đủ kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành, các nhiệm vụ 
quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 
quyền giao. Thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức 
bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản 
lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; trên cơ 
sở đó, thực hiện cơ cấu lại ngân sách trong từng lĩnh vực, giảm hỗ trợ trực tiếp 
từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu 
trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước 
chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết 
kiệm triệt để chi thường xuyên; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách 
khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn 
bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, 
chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm 
tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc 
chuyển nguồn; xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ 
chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp.

c) Tiếp tục chủ động thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo 
nguồn để cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của 
các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 
Chính phủ; tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023 (trừ các khoản 
tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho 
con người theo chế độ); 70% nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2023 
(trừ thu tiền sử dụng đất và các khoản giảm trừ khác theo quy định); nguồn cải 
cách tiền lương đến hết năm 2022 còn dư chuyển sang (bao gồm cả 70% nguồn 
tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2022 trừ thu tiền sử dụng đất và các 
khoản giảm trừ khác theo quy định) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy 
định để tạo nguồn cải cách tiền lương để thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, 
công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động sử dụng nguồn lực tại 
chỗ chi trả kinh phí phát sinh tăng thêm để thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách 
an sinh xã hội phát sinh do Trung ương ban hành theo quy định của Quyết định 
số 127/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
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nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa 
phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai 
đoạn 2022 - 2025.

e) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, từ xổ số kiến thiết và các khoản thu 
gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều hành các địa phương cần căn cứ vào dự 
toán đã giao và tiến độ thu thực tế, trường hợp giảm thu so với dự toán đã giao, 
đồng thời ngân sách các cấp không thể bù đắp từ khoản tăng thu khác thì phải chủ 
động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ dự toán kinh phí đã bố trí từ nguồn trên.

5. Tổ chức công khai ngân sách năm 2023 theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước.

6. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp 
huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương bằng mức giá đã được quy định của năm 2021.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và có biện pháp 
điều hành ngân sách chủ động, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng 
ngân sách và thực hiện được dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết định. 

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, kỳ 
họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;                          (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;       
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.     

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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