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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:     5070/TTr-UBND                      Quảng Nam, ngày  28  tháng  8 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 
Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định 

thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản 

thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương 
 

    

  Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX 
 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật, tình hình thực tế nguồn thu ngân sách phát sinh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam và theo ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh 

tại Công văn số 296/HĐND-VP ngày 23/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về thưởng vượt thu so với 

dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương, với 

các nội dung như sau: 

 I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc 

ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, 

tại Điều 4 có quy định các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách bao 

gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, 

thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thu cấp quyền khai thác 

khoáng sản.  

 Tại điểm b, khoản 4, Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước quy định 

“UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định về việc thưởng vượt thu so với 

dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương”. 

 Để có căn cứ thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN, việc 

xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu 

so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương 

là cần thiết và đúng quy định. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích 

 Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của Luật NSNN 

trong việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các 

cấp ngân sách ở địa phương. 

 2. Quan điểm chỉ đạo 
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 Nghị quyết phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng quy 

định của Luật NSNN; phù hợp với tình hình thực tế phát sinh nguồn thu, khả 

năng cân đối ngân sách địa phương; đảm bảo công khai, dân chủ trong quá trình 

xây dựng và ban hành Nghị quyết. 

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 UBND tỉnh có Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về ban 

hành Chương trình công tác năm 2019 và Công văn số 4409/UBND-KTTH 

ngày 29/7/2019 giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định thưởng vượt 

thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa 

phương để áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

 Căn cứ các quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật, thực tế nguồn thu phân chia phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở 

Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân 

chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương 

có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp bằng văn bản. Sở Tài chính đã 

tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 

tỉnh trình UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh và hoàn 

chỉnh nội dung các văn bản, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy 

định. 

 IV. BỐ CỤC CỦA NGHỊ QUYẾT. 

 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng theo hình thức 

quy định trực tiếp, gồm 04 Điều như sau: 

 Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và thời gian thực hiện.  

 Điều 2: Nội dung quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản 

thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

 Điều 3: Sử dụng nguồn thưởng vượt thu. 

 Điều 4: Tổ chức thực hiện. 

 V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu 

phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

 2. Đối tượng áp dụng 

 UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, 

thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến thưởng vượt thu và sử dụng 

kinh phí thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các 

cấp ngân sách ở địa phương. 
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 3. Thời gian thực hiện. 

 Áp dụng để thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong niên độ ngân sách năm 2018, năm 

2019 và năm 2020. 

4. Nội dung quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản 

thu phân chia ở địa phương 

 Luật NSNN và các các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật chỉ quy định 

nguyên tắc, mức thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia 

phần ngân sách Trung ương được hưởng cho ngân sách địa phương, không quy 

định nguyên tắc và mức thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân 

chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương mà giao cho UBND cấp tỉnh trình 

HĐND cùng cấp quy định (điểm b, khoản 4, Điều 59). 

Thực tế các khoản thu phân chia trên địa bàn tỉnh có các đặc thù sau: 

- Các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh, tập 

trung chủ yếu ở các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và thành 

phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành; nếu thực 

hiện thưởng vượt thu theo tỷ lệ phần trăm (%) từ các khoản thu phân chia mà 

không giới hạn mức thưởng tối đa thì số thưởng vượt thu chủ yếu cho ngân sách 

các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn có số thu lớn và có Khu 

kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, trong khi số thưởng cho các 

huyện, các xã còn lại không đáng kể hoặc không có thưởng. 

- Nguồn thu mới phát sinh trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về 

ngân sách cấp trên. 

- Số vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia phải trích 50% để 

tạo nguồn CCTL theo quy định của Trung ương, số vượt thu còn lại được sử 

dụng theo quy định, trong đó có thưởng vượt thu. 

- Định mức phân bổ vốn đầu tư XDCB trong nước theo Nghị quyết số 

183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh cho địa phương cao 

nhất là 50 tỷ đồng. Phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp xã theo Nghị quyết 

của HĐND cấp huyện cao nhất không quá 10 tỷ đồng/xã. 

Căn cứ quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật và tình hình thực tế nguồn thu phân chia phát sinh trên địa bàn tỉnh, để 

đảm bảo cân đối ngân sách và thưởng vượt thu phù hợp với tình hình thực tế ở 

địa phương, UBND tỉnh đề xuất nguyên tắc và mức trích thưởng vượt thu so với 

dự toán từ các khoản thu phân chia phần ngân sách địa phương như sau: 

 a) Về nguyên tắc xét thưởng. 

 - Ngân sách cấp tỉnh thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu 

phân chia cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp huyện thưởng vượt thu so 

với dự toán từ các khoản thu phân chia cho ngân sách cấp xã.  

- Tổng số thu phân chia điều tiết ngân sách tỉnh, điều tiết ngân sách cấp 

huyện phải tăng so với dự toán được HĐND cùng cấp quyết định.  
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 - Căn cứ để xét thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân 

chia giữa các cấp ngân sách là tổng các khoản thu phân chia vượt so với dự toán 

(trừ nguồn thu mới), không tính riêng từng khoản thu. 

 - Số vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia phải trích 50% 

tạo nguồn CCTL, số vượt thu còn lại được sử dụng theo quy định, trong đó có 

thưởng vượt thu. 

 - Số được thưởng cho từng huyện, thị xã, thành phố; từng xã, phường, thị 

trấn không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước của địa 

phương đó. Nếu số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm 

trước, thì chỉ thưởng bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số thu 

so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng. 

 - Tổng số thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới không vượt quá tổng 

số thu từ các khoản thu phân chia vượt dự toán của ngân sách cấp trên, sau khi 

thực hiện trích 50% tạo nguồn CCTL theo quy định. 

 b) Mức thưởng 

 - Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp 

huyện không quá 30%/ tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn 

huyện, thị xã, thành phố điều tiết ngân sách tỉnh vượt dự toán, sau khi trừ nguồn 

thu mới và trích 50% tạo nguồn CCTL theo quy định, nhưng không vượt quá số 

tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa không quá 50 tỷ đồng/huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Mức thưởng vượt thu dự toán của ngân sách cấp huyện cho ngân sách 

cấp xã không quá 30%/ tổng số thu từ các khoản thu phân chia trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn điều tiết ngân sách cấp huyện vượt dự toán, sau khi trừ nguồn 

thu mới và trích 50% tạo nguồn CCTL theo quy định, nhưng không vượt quá số 

tăng thu so với mức thực hiện năm trước và tối đa không quá 5 tỷ đồng/xã, 

phường, thị trấn. 

Ví dụ: 

Dự toán thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn tỉnh điều tiết 

ngân sách tỉnh năm xét thưởng được HĐND tỉnh quyết định là 10.000 tỷ đồng. 

Kết quả thực hiện đạt 12.000 tỷ đồng. 

- Tại huyện A 

  Số thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn huyện điều tiết 

ngân sách tỉnh thực hiện năm trước là 500 tỷ đồng. 

 Năm xét thưởng, dự toán thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên 

địa huyện bàn điều tiết ngân sách tỉnh là 550 tỷ đồng; kết quả thực hiện đạt 600 

tỷ đồng; vượt thu so dự toán là 50 tỷ đồng (600 tỷ - 550 tỷ), trích 50% tạo 

nguồn CCTL là 25 tỷ đồng, số còn lại để xem xét trích thưởng là 25 tỷ đồng.  

 Tỷ lệ thưởng vượt thu dự toán là 30%. 

 Số thưởng theo tỷ lệ: 25 tỷ x 30% = 7,5 tỷ đồng. 

 Số tăng thu so với thực hiện năm trước: 600 tỷ - 500 tỷ = 100 tỷ đồng. 
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 Do số tăng thu so với thực hiện năm trước lớn hơn số tăng thu theo dự 

toán và tổng số thu từ các khoản thu phân chia của ngân sách tỉnh tăng so với 

dự toán, nên mức thưởng vượt dự toán cho huyện A không quá 7,5 tỷ đồng. 

Trường hợp kết quả thực hiện tổng thu từ các khoản thu phân chia của ngân 

sách tỉnh chỉ đạt hoặc thấp hơn 10.000 tỷ đồng, thì huyện A không được 

thưởng. 

 - Tại huyện B 

 Số thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn huyện điều tiết 

ngân sách tỉnh thực hiện năm trước là 500 tỷ đồng. 

 Năm xét thưởng, dự toán thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên 

địa huyện bàn điều tiết ngân sách tỉnh là 550 tỷ đồng; kết quả thực hiện đạt 950 

tỷ đồng; vượt thu so dự toán là 400 tỷ đồng (950 tỷ - 550 tỷ), trích 50% tạo 

nguồn CCTL là 200 tỷ đồng, số còn lại để xem xét trích thưởng là 200 tỷ đồng.  

 Tỷ lệ thưởng vượt thu dự toán là 30%. 

 Số thưởng theo tỷ lệ: 200 tỷ x 30% = 60 tỷ đồng. 

 Số tăng thu so với thực hiện năm trước: 950 tỷ - 500 tỷ = 450 tỷ đồng. 

 Do số tăng thu so với thực hiện năm trước lớn hơn số tăng thu theo dự 

toán và tổng số thu từ các khoản thu phân chia của ngân sách tỉnh tăng so với 

dự toán, nhưng mức thưởng tối đa không quá 50 tỷ đồng, nên mức thưởng vượt 

dự toán cho huyện B là 50 tỷ đồng. Trường hợp kết quả thực hiện tổng thu từ 

các khoản thu phân chia của ngân sách tỉnh chỉ đạt hoặc thấp hơn 10.000 tỷ 

đồng, thì huyện B không được thưởng. 

 - Tại huyện C 

 Số thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn huyện điều tiết 

ngân sách tỉnh thực hiện năm trước là 595 tỷ đồng. 

 Năm xét thưởng, dự toán thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên 

địa huyện bàn điều tiết ngân sách tỉnh là 550 tỷ đồng; kết quả thực hiện đạt 600 

tỷ đồng; vượt thu so dự toán là 50 tỷ đồng (600 tỷ - 550 tỷ), trích 50% tạo 

nguồn CCTL là 25 tỷ đồng, số còn lại để xem xét trích thưởng là 25 tỷ đồng.  

 Tỷ lệ thưởng vượt thu dự toán là 30%. 

 Số thưởng theo tỷ lệ: 25 tỷ x 30% = 7,5 tỷ đồng. 

 Số tăng thu so với thực hiện năm trước: 600 tỷ - 595 tỷ = 5 tỷ đồng. 

 Số được thưởng tối đa chỉ bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước 

là 5 tỷ đồng và tổng số thu từ các khoản thu phân chia của ngân sách tỉnh tăng 

so với dự toán. Trường hợp kết quả thực hiện tổng thu từ các khoản thu phân 

chia của ngân sách tỉnh chỉ đạt hoặc thấp hơn 10.000 tỷ đồng, thì huyện C 

không được thưởng. 

 - Tại huyện D 

 Số thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn huyện điều tiết 

ngân sách tỉnh thực hiện năm trước là 610 tỷ đồng. 
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 Năm xét thưởng, dự toán thu từ các khoản thu phân chia phát sinh trên 

địa huyện bàn điều tiết ngân sách tỉnh là 550 tỷ đồng; kết quả thực hiện đạt 600 

tỷ đồng; vượt thu so dự toán là 50 tỷ đồng (600 tỷ - 550 tỷ), trích 50% tạo 

nguồn CCTL là 25 tỷ đồng, số còn lại để xem xét trích thưởng là 25 tỷ đồng.  

 Tỷ lệ thưởng vượt thu dự toán là 30%. 

 Số thưởng theo tỷ lệ: 25 tỷ x 30% = 7,5 tỷ đồng. 

 Số tăng thu so với thực hiện năm trước: 600 tỷ - 610 tỷ = -10 tỷ đồng. 

 Huyện D không được thưởng vì số thu không tăng so với thực hiện năm 

trước. 

Năm 2018, căn cứ nguyên tắc xét thưởng, mức thưởng đề xuất nêu trên và 

số thu từ các khoản thu phân chia thực tế phát sinh trên địa bàn tỉnh, thì ngân 

sách tỉnh thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia điều tiết 

ngân sách tỉnh cho cấp huyện như sau: 

-  Có 10 huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện thưởng, số tiền phải thưởng 

là 64.951 tỷ đồng (thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, 

huyện Núi Thành, huyện Thăng Bình, huyện Duy Xuyên, huyện Phú Ninh, 

huyện Tiên Phước, huyện Hiệp Đức và huyện Nam Trà My). 

- Có 04 huyện có kết quả thu từ các khoản thu phân chia điều tiết về ngân 

sách tỉnh năm 2018 thấp hơn năm 2017 nên không được thưởng (Huyện Đại 

Lộc, huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn, và Tây Giang). 

- Có 04 huyện có kết quả thu từ các khoản thu phân chia điều tiết về ngân 

sách tỉnh năm 2018 thấp hơn dự toán năm 2018 nên không được thưởng (Huyện 

Nông Sơn, huyện Nam Giang, huyện Đông Giang và huyện Bắc Trà My). 

      (Kèm theo biểu tính chi tiết thưởng vượt thu năm 2018) 

 5. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu. 

 Các cấp ngân sách sử dụng nguồn thưởng vượt thu để đầu tư xây dựng 

các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, 

thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới. 

 UBND các cấp xây dựng phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu báo 

cáo Thường trực HĐND cùng cấp thống nhất để thực hiện. 

 6. Tổ chức thực hiện. 

 - Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn bản triển 

khai thực hiện theo quy định. 

 - Căn cứ kết quả thu ngân sách của năm xét thưởng đến hết thời gian 

chỉnh lý là ngày 31/01 năm sau, UBND các cấp có trách nhiệm tổng hợp số thu 

từ các khoản thu phân chia phát sinh trên địa bàn điều tiết ngân sách cấp trên, 

lập báo cáo có xác nhận của KBNN, gửi cơ quan tài chính cấp trên trước ngày 

20 tháng 02 năm sau để làm cơ sở xét thưởng. 

 - Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định thưởng 

vượt thu cụ thể cho ngân sách cấp huyện. 
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 - Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, tổng hợp trình UBND cấp huyện 

quyết định thưởng vượt thu cụ thể cho ngân sách cấp xã. 

 - UBND các cấp báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp sử dụng nguồn 

thưởng vượt thu và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất theo quy định. 

 Kính trình HĐNĐ tỉnh khóa IX xem xét, quyết nghị./. 

 Hồ sơ kèm theo: 

(1)Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định thưởng vượt thu so với 

dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

 (2) Công văn số 26/BC-STP ngày 20/5/2019 của Sở Tư pháp về thẩm 

định dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ 

các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

   (3) Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, địa 

phương . 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở: TC, Tư pháp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN          

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Thu 
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