
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ dự toán chi ngân sách  

địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa. 
 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
 
 

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 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội khóa 

15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 70/2022/QH15 

ngày 11/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 

2023; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về 

việc 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 2068/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp 

- Việc làm và An toàn lao động; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg  ngày  22/7/2022  của  Thủ  tướng  Chính 

phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-BTC ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025; 
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Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2023; 

Trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân 

tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán chi ngân 

sách địa phương năm 2023 tỉnh Thanh Hóa, như sau: 

1.2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:  7.100.000 triệu đồng 

a) Ngân sách cấp tỉnh: 2.600.000 triệu đồng 

Trong đó: Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ 

tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh 

quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà 

đầu tư ứng trước: 

800.000 triệu đồng 

b) Ngân sách cấp huyện, xã: 4.500.000 triệu đồng 

1.3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                            23.000 triệu đồng                                                                                           

2. Trung ương bổ sung vốn đầu tư: 3.699.915 triệu đồng 

2.1. Vốn trong nước: 1.971.000 triệu đồng 

- Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH: 937.000 triệu đồng 

- Đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.034.000 triệu đồng 

2.2. Vốn nước ngoài (ODA): 431.066 triệu đồng 

2.3. Chương trình MTQG (vốn đầu tư): 1.297.849 triệu đồng 

- Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi: 
310.809 triệu đồng 

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 458.850 triệu đồng 

- Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới: 528.190 triệu đồng 

3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP:  193.600 triệu đồng 

II. Chi thường xuyên:   25.474.962 triệu đồng 

Chi tiết theo các lĩnh vực như sau: 

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 3.385.628 triệu đồng  

A. TỔNG DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2023: 40.454.235 triệu đồng 

I. Chi đầu tư phát triển:   12.505.572 triệu đồng 

1. Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:  8.612.057 triệu đồng 



 

Chi tiết như sau: 

    Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 376.766 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 1.110.537 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
1.898.325 

 

- 
Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công 

ích thủy lợi 
394.694 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- 
Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (Hỗ trợ 

theo mục tiêu) 
289.294 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp 106.000 
Chi tiết theo biểu số 

03 

- 
Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên 

liệu 
13.555 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- 

Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình 

và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình 

cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

3.880 
Chi tiết theo biểu số 

03 

- Chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông 19.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 
Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển 

nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao 
18.955 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- 
Chính sách khuyến khích phát triển giao thông 

nông thôn 
110.000 

Phân bổ theo chính 

sách 

- 
Chính sách khuyến khích phát triển hoạt động vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
5.228 

Phân bổ theo chính 

sách 

- 

Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển 

quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển 

hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa theo Nghị quyết số 248/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2022 

40.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 

Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp theo Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND 

ngày 11/10/2021 

2.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 
Chính sách xây dựng nông thôn mới (Đối ứng vốn 

sự nghiệp) 
140.000 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững 14.000 Phân bổ theo nhiệm vụ 



 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

- Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông 8.000 
Chi tiết theo biểu số 

03 

- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 35.000 
Chi tiết theo biểu số 

03 

- 
Chương trình khuyến công địa phương & Chương 

trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
30.000 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- Chương trình phát triển du lịch 60.000 
Chi tiết theo biểu số 

03 

- 
Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương 

mại du lịch (Bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đường bay) 
50.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Chi cho các dự án quy hoạch 25.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Đo đạc địa giới hành chính (Phần NSĐP) 5.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Chi sự nghiệp giao thông theo định mức 288.719 

Chi tiết theo biểu số 

03 (Kết hợp với 

nguồn TW bổ sung) 

+ 
Sửa chữa thường xuyên đường bộ theo km đường 

giao thông tỉnh quản lý 
69.122 

 

+ Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt 156.000 
 

- 
Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa 

phương (Hỗ trợ theo mục tiêu) 
150.000 

Chi tiết theo biểu số 

03 

- Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp 10.000 
Bổ sung cho quỹ qua 

Ngân hàng CSXH 

- Bổ sung Quỹ cho vay xoá đói giảm nghèo 30.000 
Bổ sung cho quỹ qua 

Ngân hàng CSXH 

- Sự nghiệp kinh tế khác 50.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:  11.079.868 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

  Đơn vị tính : triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 1.496.964 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 8.514.786 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c Tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương 132.726 
 

d Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ 935.392 
 



 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

- 
Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm 

vụ khác 
16.500 

Chi tiết theo biểu số 

04 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 20.000 
Chi tiết theo biểu số 

04 

- 
Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo 

và dạy nghề 
260.000 

Chi tiết theo biểu số 

04 

- 

Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm 

non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 

26/4/2021 

15.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 

Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Kế hoạch 134/KH-

UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh. 

230.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm theo quy định tại NĐ số 

116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

110.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 

Thi tốt nghiệp THPT; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 

(gồm cả THPT chuyên Lam Sơn) năm học 2023-

2024 

45.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 

Kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên hợp đồng; tổ 

chức dạy học trực tuyến trên truyền hình; tổ chức 

hội khỏe phù đổng và các nhiệm vụ phát sinh 

134.807 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 
Các chính sách giáo dục, đào tạo và dạy nghề còn 

lại chưa phân bổ 
104.085 

Phân bổ theo chính 

sách 

3. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: 2.498.793 triệu đồng  

Chi tiết như sau: 

                 Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 717.077 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 1.186.590 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ 286.000 
 

- 

Chính sách thu hút bác sỹ trình độ cao và bác sỹ 

làm việc tại các  đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai 

đoạn 2021-2025 

16.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế 270.000 
Chi tiết theo biểu số 

04 

d Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng 309.126 
 



 

4. Chi quản lý hành chính:  4.074.959 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

  Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 741.344 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 3.148.615 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
185.000 

 

- 

Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị (gồm 

cả dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - 

Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, 

thương mại và du lịch Thanh Hóa) 

120.000 
Chi tiết theo biểu số 

04 

- 
Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô 

tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức 
35.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Chi quản lý hành chính khác 30.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

5. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao - Phát thanh 

truyền hình: 456.937 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 155.931 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 126.006 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
175.000 

 

- 
Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả 

kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích) 
60.000 

Chi tiết theo biểu số 

04 

- 
Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá 

(theo QĐ 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của TTg) 
35.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 
Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 

2021-2025 
10.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Các hoạt động văn hóa truyền thông theo kế hoạch 15.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 



 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

- 
Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh 

truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị  
40.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- Các nhiệm vụ phát sinh khác 15.000 
Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

6. Chi đảm bảo xã hội:  2.082.344 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

                         Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 166.522 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 1.821.222 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
94.600 

 

- 
Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày 

Thương binh, liệt sĩ (Mức 300.000đ/suất/lần) 
60.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

- 

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, 

tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg 

ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

4.600 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 
Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội 

khác 
30.000 

Phân bổ theo chính 

sách, nhiệm vụ 

7. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:  115.424 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

             Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 15.424 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
100.000 

 

- 

Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công 

nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế 

xã hội 

40.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học 60.000 
Phân bổ theo kết quả 

thực hiện 



 

8. Chi sự nghiệp môi trường:  690.712 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

                  Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 71.651 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 486.561 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
132.500 

 

- 

Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa 

táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu 

năm 2021, 2022) 

22.500 
Chi tiết theo biểu số 

04 

- 

Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo 

Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh 

80.000 
Phân bổ theo chính 

sách 

- 
Thực hiện các dự án (vốn sự nghiệp) xử lý ô nhiễm 

môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác 
30.000 

Phân bổ theo nhiệm 

vụ 

9. Chi Quốc phòng - An ninh địa phương:  497.443 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 

      Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

a Phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh 248.571 
Chi tiết theo biểu số 

01 

b Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố 213.872 
Chi tiết theo biểu số 

02 

c 
Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm 

vụ 
35.000 

Phân bổ theo chính 

sách, nhiệm vụ 

- Các chính sách, nhiệm vụ phát sinh 35.000 
 

 

Trong đó: Hỗ trợ Nhà khách 435 thuộc BCH quân 

sự tỉnh theo Kết luận số 841-KL/TU ngày 

30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

20.000 
 

10. Chi khác ngân sách: 210.500 triệu đồng 

10.1. Ngân sách cấp tỉnh:   85.000 triệu đồng 

Trong đó: Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác: 45.000 

triệu đồng.  

10.2. Ngân sách cấp huyện, xã: 125.500 triệu đồng 



 

11. Tiết kiệm để thực hiện Cải cách tiền lương: 182.354 triệu đồng 

12. Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số:  

 200.000 triệu đồng 

III. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:  3.230 triệu đồng 

IV. Dự phòng ngân sách: 848.766 triệu đồng 

1. Cấp tỉnh: 503.214 triệu đồng 

2. Cấp huyện, xã: 345.552 triệu đồng 

V. Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp:  1.259.023 triệu đồng 

1. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm vụ:  
187.588 triệu đồng 

   Chi tiết như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

- 
Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa 

học và công nghệ 
1.500 

Phân bổ theo kết quả 

thực hiện 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 4.000 
Phân bổ theo hướng dẫn 

TW 

- Vốn dự bị động viên 10.000 

Bổ sung dự toán cho 

BCH Quân sự tỉnh thực 

hiện dự án kho vũ khí, 

trang bị kỹ thuật cho 

BCH Quân sự tỉnh 

Thanh Hóa theo QĐ số 

5040/QĐ-UBND ngày 

25/11/2010 của UBND 

tỉnh 

- 
Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông 
17.029 Chi tiết theo biểu số 04 

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 103.357 Chi tiết theo biểu số 03 

- 

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã 

hội và phục hồi chức năng cho người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; 

chương trình phát triển công tác xã hội 

19.200 
Phân bổ theo hướng dẫn 

TW 

- Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 32.502 
Phân bổ theo hướng dẫn 

TW 

 

2. Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG:  

          1.071.435 triệu đồng 

Chi tiết như sau: 



 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

1 
Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số & miền núi 
449.083 Phân bổ theo quy định 

2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 514.715 Phân bổ theo quy định 

3 Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 107.637 
Chi tiết theo biểu số 

04 

VI. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:    

                                                  362.682 triệu đồng 

Chi tiết như sau:                 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 2023 
Tổ chức thực hiện 

1 
TW bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng  NTM 2022 
140.860 

Chi tiết theo biểu số 

04 

2 

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện nội 

dung "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp" thuộc dự án 1 CTMT Giáo dục nghề 

nghiệp - Việc Làm và An toàn lao động 

18.000 
Chi tiết theo biểu số 

04 

3 Từ nguồn tăng thu khác NSĐP năm 2022 203.822 
Chi tiết theo biểu số 

04 

 

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2023. 

 Sau khi dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 được Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết nghị, giao UBND tỉnh: 

   1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

   2. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, chính 

sách chưa phân bổ chi tiết: 

    - Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Sau khi có hướng dẫn của 

Trung ương, giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ, báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định.  

   - Đối với các chương trình, chính sách của Trung ương (bao gồm cả các 

chính sách bổ sung trong năm 2023), của tỉnh và một số khoản chi đã có cơ chế, 

chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa đủ cơ sở để phân bổ cho các 

đơn vị, địa phương, UBND tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể theo 

quy định của pháp luật. 



 

   3. Chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức, thực hiện; thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thực hiện công khai dự toán đúng quy 

định; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

nghị./.  

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của 

UBND tỉnh) 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, KTTC (TĐN). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

Đỗ Minh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 


