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DỰ THẢO LẦN 1 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

             Quảng Nam, ngày      tháng 12 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 

36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, 

năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025  

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

 

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 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Xét Tờ trình số 8094/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán 

thu, chi NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính- ngân sách 3 năm 2023-2025 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam (trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

36/2021/NQ-HĐND), Báo cáo thẩm tra số  194/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 

36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm 

đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước 

1. Sửa đổi, bổ sung dòng thứ nhất, điểm đ khoản 3 Điều 3 như sau:  

“Thu tiền sử dụng đất tại các xã miền núi, xã đảo; thị trấn thuộc huyện 

miền núi. 

DỰ THẢO LẦN 2 

Đã hoàn chỉnh theo góp ý đại biểu 
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 ”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau: 

"2. Tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách (Trung ương, tỉnh, 

huyện, xã)                                                                                                  

                  Đơn vị tính: phần trăm (%) 
 

TT Nguồn thu 

NS 

Trung 

ương 

NS 

tỉnh 

NS cấp 

huyện 
(bao gồm 

cấp xã) 

1 
 

Thuế GTGT; thuế TNDN; thuế thu nhập cá nhân; 

thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu thụ đặc biệt. 
      

   

 a 
 

Thành phố Tam Kỳ: thuế GTGT; thuế TNDN; thuế 

thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu 

thụ đặc biệt. 
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31 [51 
 

 

b 

 

Thị xã Điện Bàn: thuế GTGT; thuế TNDN; thuế thu 

nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế tiêu thụ 

đặc biệt. 

     18 39 43 
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 Huyện Núi Thành:  

  - Thuế GTGT;  

  - Thuế TNDN; thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ 

môi trường;  

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
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d Các địa phương còn lại: thuế GTGT; thuế TNDN; 

thuế thu nhập cá nhân; thuế bảo vệ môi trường; thuế 

tiêu thụ đặc biệt. 
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Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước do Trung ương cấp giấy 

phép. 

  70 00 30 

 

3 Tiền sử dụng đất từ các dự án do doanh nghiệp làm 

chủ đầu tư phát sinh trên địa bàn các xã, phường, thị 

trấn thuộc khu vực đồng bằng (trừ tiền sử dụng đất 

các cấp ngân sách hưởng 100%). 
 

   0 50 50 

 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau: 

“1. Đối với các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và Bệnh viện 

thành phố Hội An (gọi chung là cơ sở y tế điều trị):  

Thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm chi thường xuyên từ nguồn thu dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp tiền lương của số lao động thực tế có mặt 

trong phạm vi số lượng người làm việc được giao (kể cả số người làm việc hưởng 

lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị) chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến nguồn thu 

hoạt động dịch vụ không đảm bảo nhu cầu chi hoạt động thường xuyên theo quy 

định thì ngân sách phân bổ trên cơ sở giường bệnh thực tế và theo nguyên tắc sau:  
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Xác định dự toán thu: tính đúng, tính đủ các khoản thu hoạt động dịch vụ, 

thu sự nghiệp, thu khác theo quy định của Nhà nước; đồng thời, xác định các 

khoản chi phí trực tiếp phục vụ thu (số thu đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

để chi hoạt động thường xuyên là số thu sau khi đã trừ các khoản chi phí: Thuốc, 

dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).  

Xác định dự toán chi, gồm: Quỹ tiền lương (không bao gồm các khoản phụ 

cấp tăng thêm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính 

phủ), gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp ủy nếu 

có), các khoản đóng góp theo quy định theo mức lương cơ sở đối với công chức, 

viên chức, nhân viên, hợp đồng chuyên môn (nếu có) thực tế có mặt tại thời điểm 

tháng 9/2022, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; đồng 

thời, xác định thêm để nâng lương định kỳ bằng 1/3 số lao động thực tế có mặt 

với hệ số nâng lương 0,33 và các khoản đóng góp theo quy định.  

Chi hoạt động thường xuyên: 65 triệu đồng/giường bệnh/năm” 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 13 như sau: 

“a) Đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị 

xã, thành phố: thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm chi thường xuyên từ nguồn 

thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp tiền lương của số lao động thực tế 

có mặt trong phạm vi số lượng người làm việc được giao (bao gồm số lượng 

người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị) chiếm tỷ trọng 

lớn dẫn đến nguồn thu hoạt động dịch vụ không đảm bảo nhu cầu chi hoạt động 

thường xuyên theo quy định thì ngân sách phân bổ trên cơ sở giường bệnh thực tế 

và theo nguyên tắc sau:  

Xác định dự toán thu: tính đúng, tính đủ các khoản thu hoạt động dịch vụ, 

thu sự nghiệp, thu khác theo quy định của Nhà nước; đồng thời, xác định các 

khoản chi phí trực tiếp phục vụ thu (số thu đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

để chi hoạt động thường xuyên là số thu sau khi đã trừ các khoản chi phí: thuốc, 

dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế).  

Xác định dự toán chi, gồm: Quỹ tiền lương (không bao gồm các khoản phụ 

cấp tăng thêm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính 

phủ), gồm: Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp cấp ủy nếu 

có), các khoản đóng góp theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, kinh phí công đoàn), theo mức lương cơ sở đối với công chức, viên 

chức, nhân viên, hợp đồng chuyên môn (nếu có) thực tế có mặt tại thời điểm 

tháng 9/2022, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao; đồng 

thời, xác định thêm để nâng lương định kỳ bằng 1/3 số lao động thực tế có mặt 

với hệ số nâng lương 0,33 và các khoản đóng góp theo quy định.  

Chi hoạt động thường xuyên: 60 triệu đồng/giường bệnh/năm”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 14 như sau: 

"c) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu phục vụ phát triển sự 

nghiệp công và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, hằng năm cùng với nguồn 

tài chính của đơn vị, ngân sách bố trí thêm một số nội dung chi có tính chất đặc thù: 

chi phí dạy tăng giờ, thỉnh giảng; tiền điện, nước phục vụ; tiền điện, nước tại các cơ 

sở xã hội; chi phí nhuận bút; chi trợ giá in và phí phát hành báo (nếu có); chi phí 
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phục vụ nghiên cứu khoa học; chi phí hoạt động ngoại khóa; mua sắm máy móc, 

thiết bị dùng chung và chuyên dùng; sửa chữa lớn phương tiện vận chuyển; bảo 

dưỡng, sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt; các 

nhiệm vụ chi đặc thù phát sinh không thường xuyên; các chương trình, kế hoạch, dự 

án từ nguồn vốn sự nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.” 
 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32  như sau:  

“1. Hằng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung tăng thêm định mức phân bổ cho các 

đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và bổ sung tăng thêm theo mục tiêu ngoài định mức 

phân bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố; bổ sung tăng thêm số bổ 

sung cân đối so với năm đầu thời kỳ ổn định cho các địa phương nhận bổ sung 

cân đối từ ngân sách tỉnh để đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi.  

Trường hợp thu ngân sách giảm thì giảm định mức phân bổ để đảm bảo cân 

đối ngân sách.  

Trong điều hành ngân sách có biến động giảm chi (giảm biên chế, điều 

chuyển biên chế, giảm mức chi, giảm đối tượng thụ hưởng, sắp xếp lại đơn vị, 

giảm nhiệm vụ chi ….), thì giảm định mức phân bổ tương ứng.” 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời, 

chỉ đạo quản lý và điều hành theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm. 

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

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 

họp thứ mười hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.  

Các nội dung khác của Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành./. 

 Nơi nhận: 
- UBTVQH;  

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KT VBQPPL- Bộ Tư pháp; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;  

- BMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các ban của HĐND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TTXVN tại Quảng Nam; 
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Phan Việt Cường 
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- Lưu: VT, CTHĐND 
 

 

 

  

Ý kiến góp ý: Đa số đại biểu thống nhất như đề án, dự thảo nghị quyết 

UBND tỉnh trình và ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Có 

một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị quyết liên 

quan quy định phạm vi phân cấp khoản thu tiền sử dụng đất đã được tiếp thu, 

hoàn chỉnh vào dự thảo nghị quyết (phần in nghiêng đậm). Cụ thể dự thảo nghị 

quyết nêu: “Thu tiền sử dụng đất tại các xã, thị trấn miền núi, xã đảo”. Nay sửa 

thành “Thu tiền sử dụng đất tại các xã miền núi, xã đảo; thị trấn thuộc huyện 

miền núi. 
 


