
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:           /TTr-UBND              Đăk Hà, ngày      tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
V/v xin phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu - chi  

ngân sách địa phương năm 2023 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân huyện Đăk Hà, kỳ họp thứ 5,  

khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 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 Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Quy chế số 03-QC/HU ngày 25/4/2022); Văn bản số 904-

CV/HU ngày 09/6/2022 về việc đính chính một số nội dung Quy chế 03-QC/HU 

ngày 25/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Quy chế làm việc của 

UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Căn cứ kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Trên cơ sở phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 5, khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 như sau: 

1. Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước ngân sách huyện và xã 

hưởng là: 572.067 triệu đồng. Trong đó:   

- Thu tại địa bàn là 98.996 triệu đồng. Trong đó: 

+ Điều tiết ngân sách huyện là 96.284 triệu đồng.  

+ Điều tiết ngân sách xã là 2.712 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 473.071 triệu đồng (bổ sung cân đối 

ngân sách: 371.909 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu: 18.312 triệu đồng, Chương 

trình mục tiêu quốc gia: 82.850 triệu đồng). 

2. Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương là: 572.067 triệu đồng. 

Dự toán chi ngân sách được phân bổ một số lĩnh vực sau: 

2.1. Chi đầu tư phát triển: 27.265 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi XDCB tập trung phân cấp cho huyện, xã: 7.025 triệu đồng. 

- Chi đầu tư xây dựng từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 20.240 triệu đồng.  

2.2. Chi thường xuyên: 434.222 triệu đồng. Trong đó: 

- Chi sự nghiệp kinh tế: 19.133 triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp văn xã: 298.060 triệu đồng. 
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- Chi quản lý hành chính: 79.960 triệu đồng. 

- Chi an ninh - quốc phòng: 9.449 triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp môi trường: 10.757 triệu đồng. 

- Chi khác ngân sách: 8.204 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện CCTL năm 2023: 8.659 triệu đồng. 

2.3. Dự phòng ngân sách: 9.418 triệu đồng. 

2.4. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 18.312 triệu đồng. 

2.5 Chương trình mục tiêu quốc gia: 82.850 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp huyện 

năm 2023 của Ủy ban nhân nhân huyện Đăk Hà kèm theo) 
 

 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà kỳ họp thứ 5, khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên (trình);    

- TT Huyện Ủy; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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