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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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TP. Lạng Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn khóa 

XXI kỳ họp thứ Bảy: số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2023; số 54/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thành phố và phương án 

phân bổ ngân sách thành phố năm 2023; số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về 

kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy ban nhân dân thành phố giao các phòng, ban, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân các phường, xã, các chủ đầu tư dự án chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, chi tiết tại phụ lục 

kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023 được Ủy ban nhân dân thành phố giao, Ủy ban nhân 

dân các phường, xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định kế hoạch và 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách phường, 

xã theo quy định.  

2. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, các chủ đầu 

tư dự án tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách đến các 

đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện dự toán được giao, đồng thời hướng dẫn 
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kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.  

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2023; chủ trì tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, quyết định đối với dự toán chi khác ngân sách, các khoản chi khác chưa 

được phân bổ đầu năm, các nhiệm vụ phát sinh trong năm và dự toán bổ sung từ 

ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh cho thành phố. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành 

phố, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, chủ đầu tư dự án và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- VP HĐND tỉnh (B/c); 

- Các sở: KH&ĐT, Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND  thành phố (B/c); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- UBMTTQ, các đoàn thể thành phố; 

- C+PVP UBND thành phố; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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