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NGHỊ QUYẾT 

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

chi ngân sách địa phương thị xã Vĩnh Châu năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7 

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 21 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Thực hiện Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2022 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng; 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc đánh giá tình hình thực hiện thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2023 của thị xã Vĩnh Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 

của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, với một số nội dung và chỉ tiêu chủ yếu 

như sau: 

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 65.000 triệu đồng.                                                                 

2. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước là 646.363 triệu đồng.  

Trong đó: thu ngân sách thị xã được hưởng theo phân cấp là 56.800 triệu 

đồng. 

3. Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước là 646.363 triệu đồng. 

(Chi tiết đính kèm theo các phụ lục) 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu thống nhất với các nhóm giải 

pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời cần lưu ý một số giải pháp như sau: 

- Về thu: tăng cường quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, hạn chế 

nợ đọng thuế theo quy định của Luật quản lý thuế; quản lý chặt chẽ các khoản thu 

phí, lệ phí và các khoản thu theo quy định vào ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt 

chẽ và chủ động xử lý không để phát sinh mới tiền nợ thuế. Quan tâm thực hiện 

tốt quy chế phối hợp, có giải pháp tăng cường công tác thu thuế, ngăn chặn hành 
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vi trốn thuế; thực hiện nghiêm và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo 

đúng quy định đối với các khoản nợ khó thu. 

- Về chi: Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu quan tâm chỉ đạo, điều hành 

chi ngân sách các cấp trên cơ sở dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh 

Châu thông qua. Việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công 

trình trong năm 2023 được đảm bảo theo Luật Đầu tư công. Tăng cường công tác 

chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện các dự án. Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các 

cơ quan, đơn vị và ngân sách các cấp. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc công 

khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, 

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có 

nguồn từ ngân sách nhà nước và đóng góp của nhân dân theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Giữa 2 kỳ họp nếu có vấn đề phát sinh, điều chỉnh dự toán ngân sách, Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu giao Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trao đổi 

thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu xem xét, quyết 

định và báo cáo với Hội đồng nhân dân thị xã trong kỳ họp gần nhất. 

 Điều 3.  

1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này theo quy định pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo chức năng, nhiệm vụ thường 

xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khoá XII, kỳ 

họp thứ 7 nhất trí thông qua vào ngày 16 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua. 

  

Nơi nhận:                                                                                            

- TT. HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- Các Sở: KH và ĐT, Tài chính, Xây dựng; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND-UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã khóa XII; 

- Các cơ quan (Đảng - CQ - ĐT) thị xã;  

- TT. HĐND, UBND xã, phường; 

- Lưu: VT. NC.       

CHỦ TỊCH 
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