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KẾ HOẠCH 

Khai thác nguồn thu và phương án xử lý hụt thu ngân sách 

Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện  

  

 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đăk Hà về dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân 

sách cấp huyện năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công nguồn 

vốn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Đăk Hà; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thu và 

phương án xử lý hụt thu ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện cụ 

thể như sau: 
A. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 

1. Tình hình thực hiện. 

- Năm 2022, tổng thu - chi cân đối ngân sách huyện giao là 460.102 triệu 

đồng. Trong đó: Tổng số thu cân đối ngân sách tại địa bàn là 90.553 triệu đồng 

(Ngân sách huyện 87.599 triệu đồng; Ngân sách xã 2.954 triệu đồng).  

- Thực hiện thu ngân sách địa phương được hưởng năm 2022: 127.861 triệu 

đồng. Trong đó: Thu ngân sách địa phương năm 2022 được hưởng không kể thu 

tiền sử dụng đất và các khoản được loại trừ khi tính tăng thu1 là: 92.089 triệu 

đồng. 

- Tăng thu ngân sách địa phương năm 2022 so với dự toán tỉnh giao là: 

24.061 triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 23.269 triệu đồng, ngân sách xã: 

792 triệu đồng). Tăng thu so với dự toán HĐND huyện giao là: 22.361 triệu 

đồng. Tuy nhiên vẫn có mốt số khoản thu không đạt so với dự toán HĐND 

huyện giao như: Thu từ DNNN địa phương, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 

Thuế bảo vệ môi trường, Thu cho thuê mặt đất, mặt nước. 

B. KẾ HOẠCH KHAI THÁC NGUỒN THU NĂM 2023 

I. Mục đích, yêu cầu. 

1. Mục đích. 
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của các đơn vị, tăng cường sự 

phối hợp giữa các ngành, cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tổ 

chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành và vượt 

                                              
1 Thu tiền sử dụng đất: 34.753 triệu đồng; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: 794 triệu đồng; 

Phí bảo về môi trường đối với nước thải: 92 triệu đồng; Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã: 133 

triệu đồng;   
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dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 được Hội đồng nhân dân huyện giao 

(175.570 triệu đồng). 

- Huy động tối đa các nguồn lực, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu, khai thác tốt 

nguồn thu, chống thất thu ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào 

ngân sách nhà nước. 

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khoản chi theo đúng dự toán được 

duyệt, sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định; đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; từng bước cơ cấu lại ngân sách theo 

hướng giảm chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển; chống thất thoát lãng 

phí; thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương tài chính, minh bạch về sử dụng ngân sách nhà 

nước; kiểm soát việc chi tiêu, sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. 

2. Yêu cầu. 

Các ngành, cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Thường xuyên bám nắm địa bàn, kiểm tra, rà soát nguồn thu, phân tích, 

đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng 

đến kết quả thu ngân sách nhà nước từ đó đề xuất các giải pháp triển khai thực 

hiện đạt hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp chủ yếu thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp chống thất thu trên địa bàn.  

- Quản lý điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực 

hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, 

chế độ quy định; thường xuyên rà soát, đôn đốc công tác giải ngân, thanh toán 

nhất là đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực điều hành của người đứng đầu trong 

chấp hành quản lý ngân sách; thực hiện kiểm tra, giám sát và công khai, minh 

bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp. 

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện được Hội 

đồng nhân dân huyện Đăk Hà giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 

là: 175.570 triệu đồng. Cụ thể từng sắc thuế như sau: 
      Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung thu DT 2023 

Trong đó 

Ngân sách 

huyện 

Ngân sách 

xã 

01 Thu từ XNQD TW 340 51 0 

02 Thu từ XNQD ĐP 9700 1.530 0 

03 
Thu từ kinh tế NQD 

Riêng: Thuế GTGT 

59.200 

45.400 

48.850 

38.590 

0 

0 

04 Lệ phí trước bạ 10.500 9.494 1.006 

05 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 

06 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 200 0 200 

07 Thu tiền cho thuê mặt đất 2.900 2.320 0 

08 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 11.200 10.080 0 
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09 Thu phí và lệ phí 4.050 1.400 1.435 

10 Thu tiền sử dụng đất 23.000 20.240 0 

11 Thuế bảo vệ môi trường 49.000 0 0 

12 Thu khác ngân sách 3.300 1.829 71 

13 Các khoản thu tại xã 0 0 0 

14 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.180 490  

 Tổng cộng 175.570 96.284 2.712 

Dự toán ngân sách năm 2023 được xây dựng trên cơ sở dự toán Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum giao, kết quả thu ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ phát 

triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp 

ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 

58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách 

địa phương năm 2022. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 

2023, phấn đấu thu đạt và vượt so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Nhiệm vụ. 
- Tập trung thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà 

nước; Tăng cường thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời theo quy 

định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được Hội 

đồng nhân dân  huyện  giao. Theo  dõi  diễn  biến  tình  hình  thu, chủ động công 

tác phân tích, dự báo nhằm phát hiện và đánh giá những yếu tố tác động làm ảnh 

hưởng đến tăng, giảm nguồn thu để có phương án xử lý kịp thời. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp 

luật về thuế; triển khai các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc 

chống thất thu thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, khai 

thác khoáng sản... Quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các 

hành vi chuyển giá, trốn thuế. 

- Định kỳ, hằng tháng Chi cục Thuế khu vực số 2 (Phụ trách huyện Đăk 

Hà) báo cáo kết quả thu ngân sách và xây dựng kế hoạch thu cho những tháng 

tiếp theo về Ủy ban nhân dân huyện để chủ động trong công tác điều hành chi. 

Tổ chức thực hiện tốt các quy định về thuế, phí và lệ phí; đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính về thuế. 

- Thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật tài 

chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của 

pháp luật. Không tham mưu thực hiện tăng chi khi chưa có nguồn thu tập trung 

vào ngân sách. 

- Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tiết kiệm triệt 

để các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp 

khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội; Cắt giảm dự toán đối với 

những nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm 

ngân sách theo quy định vẫn còn dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm 
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và các trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định. Hạn chế tối đa 

việc chi chuyển nguồn sang năm sau. 

- Nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản công. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các khoản chi ngân sách 

nhà nước, các quỹ tài chính; Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận thanh 

tra, kiểm tra và kiểm toán; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Tổ 

chức thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

2. Giải pháp. 

2.1. Về thu ngân sách. 

2.1.1. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người 

nộp thuế trong việc thực hiện pháp luật thuế, thủ tục hành chính thuế. Thường 

xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền phổ biến 

chính sách pháp luật thuế để người dân biết và thực hiện đúng. 

- Triển khai thực hiện đầy đủ các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế, 

hướng dẫn kê khai thuế, thực hiện trả lời vướng mắc chính sách thuế cho người 

nộp thuế, doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đặc biệt 

là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý người vi phạm đối với hành 

vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện biết, thực hiện. 

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ trì phối hợp với các 

cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

2.1.2. Công tác quản lý việc khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế 

- Rà soát thông tin đăng ký thuế kịp thời để hướng dẫn đôn đốc người nộp 

thuế mới ra kinh doanh khai thuế kịp thời, đúng quy định. 

- Theo dõi đôn đốc người nộp thuế khai đúng, khai đủ, nộp thuế kịp thời 

vào ngân sách nhà nước, đảm bảo 100% người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế 

đúng hạn trong kỳ. 

- Chú trọng công tác vận động, động viên, thương lượng trực tiếp các 

doanh nghiệp có số thu trọng điểm trên địa bàn và có doanh thu xuất khẩu lớn 

như Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên Đắk Hà. 

- Thường xuyên cập nhật chứng từ thu, tổng hợp số liệu trong ngày nhằm 

theo dõi chặt chẽ công tác quản lý thu chính xác, không để nợ đọng kéo dài. 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án khai 

thác từ quỹ đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ trì phối hợp với các 

cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

2.1.3. Công tác kiểm tra, chống thất thu thuế. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xây dựng tiêu chí phân loại đối tượng kiểm 

tra đảm bảo chất lượng. Nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở 

cơ quan thuế, phân tích rủi ro hồ sơ khai thuế, lập kế hoạch và đẩy mạnh công 
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tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế kết hợp công tác kiểm tra hóa đơn nhằm 

phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế, gian lận thuế. 

- Thường xuyên kiểm tra chống thất thu thuế tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh. 

- Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; xử lý 

nghiêm hành vi trốn thuế. 

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác 

chống thất thu, triển khai đầy đủ các giải pháp chống thất thu, khai thác triệt để 

khoản thu từ hoạt động xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách, xây dựng cơ bản 

nhà tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải, bất động sản, khai thác tài nguyên 

khoáng sản… 

- Đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản: Theo dõi, rà soát các 

cá nhân, đơn vị được cấp phép khai thác, kiểm tra tình hình khai thác tài nguyên, 

khoáng sản trên địa bàn; Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra tại thực địa đối với hoạt động 

khai thác tài nguyên, khoáng sản; xử lý và đề xuất biện pháp xử lý đối với các 

trường hợp không kê khai nộp thuế, nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế.  

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

2.1.4. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

- Thực hiện phân loại các khoản nợ thuế, rà soát các khoản nợ khó thu, xây 

dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết đối với từng người nộp thuế, từng khoản 

thu, sắc thuế, từng địa bàn, giao chỉ tiêu thu nợ cho từng công chức quản lý…; đề 

ra các biện pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả để đạt được chỉ tiêu thu hồi nợ. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp 

đôn đốc nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy chế phối hợp. 

- Đối với các khoản thu từ đất: Rà soát toàn bộ các cá nhân, hộ gia đình còn 

nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế TNCN, lệ phí trước bạ… xử lý các 

trường hợp còn nợ nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước theo quy định.  

Cơ quan thực hiện: Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ trì phối hợp với các 

cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện. 

2.1.5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp phát triển nâng cao năng suất lao động. Thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 

3.2. Về chi ngân sách. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

- Triển khai giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 
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16/9/2022 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn số 5353/STC-QLNS ngày 22/12/2022 của 

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. 

- Tham mưu dự toán chi tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp 

công, triệt để tiết kiệm các khoản kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt 

tiền, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi cho lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, 

tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chế 

độ bảo hiểm bắt buộc, các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 

- Người đứng đầu các ngành, các cấp, các đơn vị dự toán nâng cao trách 

nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2023, bồi 

dưỡng đội ngũ kế toán nhất là đối với đội ngũ kế toán các đơn vị sử dụng ngân 

sách để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp 

với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện. 

C. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ HỤT THU NGÂN SÁCH NĂM 2023 

Để đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách năm 2023, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khi dự báo thu cân đối không đạt so 

với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao như sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ động đánh giá 

nguồn thu theo tiến độ. Dự báo khả năng thu cân đối ngân sách nếu không đạt, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phương án giãn, giảm chi tương 

ứng trình Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện quyết định. Đồng 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum xem xét hỗ trợ 

phần hụt thu so với dự toán tỉnh giao theo quy định (Kế hoạch giãn chi thực hiện 

trong quý III/2023; Kế hoạch giảm chi thực hiện trong quý IV/2023). 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Văn bản yêu cầu các đơn vị dự toán 

thực hiện chi theo thứ tự ưu tiên (tiền lương, các khoản trích theo lương, các chế 

độ chính sách an sinh xã hội…), giãn các khoản chi khác chưa thực sự cần thiết 

sang tháng 01/2024 để góp phần đảm bảo cân đối chung cho ngân sách huyện. 

2. Phương án cụ thể.  

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 để bù đắp hụt thu; Giảm các 

nguồn cân đối ngân sách huyện tập trung chưa phân bổ như: Giảm các nguồn 

cân đối ngân sách huyện tập trung chưa phân bổ như: Nguồn phân cấp cân đối 

theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND chi cho XDCB; 

tỉnh chi cho XDCB; Nguồn phấn đấu tăng thu; nguồn tiết kiệm chi năm 2022 

chuyển sang (nếu có); nguồn sự nghiệp kinh tế; nguồn sự nghiệp giáo dục (nếu 

có); Xin hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan tham mưu triển khai thực hiện. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Thuế khu vực số 02, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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Thực hiện cụ thể hoá đối với từng nội dung về thu ngân sách đảm bảo công 

tác thu ngân sách, thu đúng thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu thu đạt và vượt dự 

toán đã được Hội đồng nhân dân huyện giao. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

Chủ trì với các ngành, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thu, chi ngân sách, điều hành ngân 

sách trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách đúng quy định hiệu 

quả, tránh thất thoát lãng phí. Kịp thời báo cáo và đề xuất tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 

để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời. 

3. Kho bạc Nhà nước huyện Đăk Hà. 
Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách của các đơn vị dự toán thuộc 

huyện. Căn cứ dự toán của các đơn vị đã được cơ quan Tài chính thẩm định làm 

cơ sở cho việc rút dự toán hàng tháng, đảm bảo ưu tiên kinh phí chi lương, các 

khoản trích theo lương, các chế độ chính sách an sinh xã hội trong năm 2023. 

 

Trên đây là kế hoạch khai thác nguồn thu và phương án xử lý hụt thu ngân 

sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà./. 
 

Nơi nhận:                        
- TT Huyện uỷ (b/c);                             
- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các Phó CT UBND huyện;           

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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