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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn
tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025
(Tài liệu trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 5)
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải
Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp
ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021
Thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và từ năm năm 2017
đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%)
phân chia giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời
kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết
toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày
13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND. Đồng thời, để
tạo động lực phát triển đô thị Trung tâm thành phố Hải Dương, đô thị vệ tinh
thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
99/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 quy định một số cơ chế đặc thù về tài
chính đối với thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn; Nghị
quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
99/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 về tiếp
tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành
phố Hải Dương (giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày
24/12/2020 quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển
thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn (giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết số
25/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 quy định kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà
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nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021. Trong đó, tăng tỷ lệ điều tiết khoản
thu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã, giảm tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp tỉnh.
1. Kết quả đạt được:
Sau gần 05 năm thực hiện quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ
lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2017-2021 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cơ bản phù hợp với phân cấp quản lý
kinh tế - xã hội, từng bước phát huy năng lực, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân
sách của từng cấp ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an
sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, mở rộng ứng
dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, kết nối thông suốt.
Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2021 đạt 148.504 tỷ đồng, đạt
194% so với dự toán giao (trong đó ngân sách địa phương được hưởng 127.509
tỷ đồng).
- Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo hướng tăng nguồn thu cho NSĐP
và thúc đẩy địa phương phấn đấu để chủ động cân đối ngân sách và tổ chức điều
hành ngân sách, bảo đảm đúng phạm vi phân chia theo quy định; phân cấp gắn
với nhiệm vụ và khả năng quản lý kinh tế - xã hội của từng cấp chính quyền theo
Nghị quyết của HĐND tỉnh đã phê duyệt. Điều này đã phát huy tính chủ động,
sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương trong quản lý điều hành ngân sách,
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa
phương, phát huy được vai trò của các cấp chính quyền cơ sở, đảm bảo sự phân
định về quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp ngân sách, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên cho các lĩnh vực quan trọng: giáo dục, đào tạo,
khoa học công nghệ, môi trường. Là căn cứ để các cấp chính quyền địa phương
giao, phân bổ dự toán ổn định trong từng chu kỳ ngân sách. Việc quản lý, điều
hành ngân sách công khai, minh bạch, kịp thời là yếu tố tích cực trong quản lý
NSNN và thực hành tiết kiệm NSNN của các cấp chính quyền địa phương, các
đơn vị thụ hưởng ngân sách.
- Việc xây dựng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp
ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2021 thực hiện theo đúng
quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016/NĐ-CP của
Chính phủ; đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc
phòng hàng năm, có trọng tâm, trọng điểm, hài hòa giữa các địa phương; bảo
đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn
vốn khác cho đầu tư phát triển.
- Hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản được tăng cường; tăng
tích lũy đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân;
khuyến kích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cấp chính quyền tăng cường
quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu tăng thu cho NSNN, từng bước đáp
ứng nhu cầu tại chỗ, tăng cường tính chủ động của ngân sách các cấp. Nguồn
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thu gắn liền với vai trò quản lý của cấp chính quyền nào, thực hiện phân cấp và
phân chia nguồn thu cho ngân sách cấp chính quyền đó tạo nguồn lực cho đầu tư
phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là nguồn thu từ thu tiền sử dụng đất, từ
đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
- Phân cấp các nguồn thu trên địa bàn để bảo đảm nhiệm vụ chi được
giao, tối đa tỷ lệ được phân cấp cho cơ sở để có nguồn thu chủ động phục vụ
nhiệm vụ chi ngân sách đặc biệt là ngân sách xã. Hạn chế việc bổ sung từ ngân
sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.
2. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:
- Phân cấp mạnh và triệt để cho cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách,
nhưng việc phân cấp quản lý kinh tế - xã hội còn chưa đồng bộ với phân cấp
ngân sách, từ đó làm hạn chế hiệu quả của phân cấp ngân sách; nhiều vấn đề
kinh tế - xã hội mới phát sinh nhưng chưa được giải quyết kịp thời đã hạn chế
vai trò chủ động về ngân sách của các cấp chính quyền địa phương.
- Qua 4 năm 2017-2020 và 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, Công tác xây dựng dự toán thu
chưa sát với thực tế, thu điều tiết ngân sách cấp tỉnh đạt không cao và trong 04
năm vừa qua ngân sách cấp tỉnh thường xuyên hụt thu(1) so với dự toán, trong đó
thu thường xuyên (trừ thu từ tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết) năm 2017
đạt 94% dự toán, hụt thu 493 tỷ đồng; năm 2018 đạt 99,8% dự toán, hụt thu 16 tỷ
đồng; năm 2019 đạt 98% dự toán, hụt thu 139 tỷ đồng; đặc biệt năm 2020 đạt 80%
dự toán, hụt thu 1.708 tỷ đồng; dự kiến cả năm 2021 đạt 147% dự toán. Trong khi
đó ngân sách cấp huyện, cấp xã(2) qua các năm đều tăng thu rất cao dẫn đến việc
không phát huy được vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh. Việc hụt thu thường
xuyên ngân sách cấp tỉnh gây khó khăn lớn đến nhiệm vụ chi của ngân sách cấp
tỉnh phải thực hiện cắt giảm, tiết kiệm các nhiệm vụ chi theo số hụt thu để đảm bảo
cân đối ngân sách, do đó nhiều nhiệm vụ của ngân sách tỉnh cũng như hỗ trợ cấp
huyện phải tạm dừng, tạm hoãn sang các năm sau.
- Từ năm 2017, tỉnh Hải Dương là tỉnh tự cân đối ngân sách, tuy nhiên
nguồn thu phát sinh tăng qua các năm không cao, số thu nội địa của địa phương
đặc biệt là ngân sách cấp tỉnh phụ thuộc rất lớn vào số nộp ngân sách của Công
ty TNHH Ford Việt Nam, công ty thép Hòa Phát (đạt trên 30% tổng số thu điều
Chủ yếu ở khu vực có số thu lớn ngân sách cấp tỉnh được hưởng 98%, điều tiết TW 2% thu từ doanh
nghiệp nhà nước trung ương; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng Cục thuế giao dự toán
thu cho địa phương ở khu vực này rất cao, thường giao dự toán trên cơ sở công suất hoạt động tối đa
của các doanh nghiệp trọng điểm như Công ty TNHH Ford Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Phả Lại,
Công ty xi măng Hoàng Thạch; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh và thu
lệ phí trước bạ tài sản do công tác xây dựng dự toán thu chưa sát với thực tế, việc giao thu thấp cho NS
cấp huyện, cấp xã khiến việc thực hiện thu trong năm tăng cao so với dự toán, đồng thời đối với NS
cấp tỉnh xảy ra tình trạng ngược lại.
(2) Năm 2017, NS cấp tỉnh hụt 493 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 186 tỷ đồng, NS cấp xã tăng thu 31
tỷ đồng. Năm 2018, NS cấp tỉnh hụt 16 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 231 tỷ đồng, NS cấp xã tăng
thu 51 tỷ đồng. Năm 2019, NS cấp tỉnh hụt 139 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 329 tỷ đồng, NS cấp
xã tăng thu 49 tỷ đồng. Năm 2020, NS cấp tỉnh hụt 1.708 tỷ đồng, NS cấp huyện tăng thu 217 tỷ đồng,
NS cấp xã tăng thu 38 tỷ đồng.
(1)
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tiết NS cấp tỉnh) thường xuyên bị hụt thu trong khi đó hàng năm trung ương ban
hành nhiều chính sách chế độ, cùng với phát sinh các chính sách, kế hoạch, đề
án do tỉnh ban hành mà ngân sách ngân sách tỉnh phải tự đảm bảo. Vì vậy rất khó
khăn cho ngân sách cấp tỉnh về nguồn lực để đảm bảo được các chính sách tăng
thêm.
- Năm 2021 cũng là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, là
năm đầu thực hiện các đề án, các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết đại
hội đảng bộ tỉnh khóa XVII, thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư
công trung hạn 5 năm... Do đó, nhu cầu về kinh phí rất lớn, trong khi nguồn lực
ngân sách cấp tỉnh trong những năm gần đây không có sự đột biến, đặc biệt dự toán
chi năm 2021 phải tiết kiệm, cắt giảm so với năm 2020, vì vậy việc cân đối đảm
bảo nguồn lực cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ mới phát sinh là hết sức khó
khăn.
- Ảnh hưởng của dịch covid-19 kéo dài từ năm 2020 sang đến năm 2021,
ngân sách tỉnh phải chủ động cân đối, bố trí kinh phí rất lớn cho ngành y tế và các
ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố, thị xã trong các nhiệm vụ
phòng chống dịch covid-19 cũng như hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch
covid-19. Vì vậy trong giai đoạn tới nếu như ngân sách tỉnh không được tập trung
được nguồn thu, không có đảm bảo được các nguồn kinh phí sẽ gây mất cân bằng
trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh.
- Trong thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2021, Trung ương và địa phương
ban hành nhiều chính sách, quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung, trong khi nguồn
thu chưa có sự tăng trưởng nên ảnh hưởng đến việc cân đối ngân sách địa
phương.
II. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
1. Căn cứ Pháp lý:
Trong đó, theo khoản 8, điều 9, Luật NSNN năm 2015 quy định:
“8. Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả
năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ
sung cân đối từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc
tăng tỷ lệ phần trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân
chia giữa các cấp ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực
hiện các nhiệm vụ chi quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương.”
Theo điểm d, khoản 9, điều 30, Luật NSNN năm 2015 quy định nhiệm vụ
quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:
“d) Quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương đối với phần ngân sách địa phương được hưởng từ các
khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 37 của Luật này và các khoản thu phân
chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương;”
Chu kỳ ổn định ngân sách 2016-2020 và kéo dài hết năm 2021, Vì vậy,
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sang chu kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022-2025 theo quy định phải ban
hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2022-2025 là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025:
Việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2022-2025 nhằm huy động các nguồn thu trong xã hội phù hợp
với nhu cầu chi ở các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2025,
vừa đảm bảo tính chủ động cho ngân sách cấp huyện, xã vừa đảm bảo vai trò
chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh; Việc xây dựng phương án quy định tỷ lệ phần
trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên
nguyên tắc kế thừa và phát huy những hiệu quả, tiến bộ của các quy định tỷ lệ
phần trăm (%) phân chia nguồn thu giai đoạn trước. Đồng thời khắc phục một
số tồn tại, hạn chế của các giai đoạn trước, tạo điều kiện cho các huyện, thành
phố, thị xã chủ động, khai thác tiềm năng trong việc huy động nguồn thu ngân
sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo ra cơ chế khuyến khích các
cấp chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo đầu tư phát triển tạo môi trường
cho sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn thu cho ngân sách; coi thu ngân sách
là công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo và đôn đốc, đảm bảo thu đúng, thu đủ
theo quy định của pháp luật.
III. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản của Nghị quyết:
1. Mục đích:
Phù hợp với tình hình cân đối thu, chi ngân sách giữa các cấp ngân sách
trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2022-2025, vừa đảm bảo tính chủ động cho
ngân sách cấp huyện, xã trong đó tạo động lực phát triển cho các đô thị trung
tâm, vừa đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong việc điều hành
nhiệm vụ thu chi, góp phần mục tiêu chung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
của tỉnh.
2. Yêu cầu:
- Kế thừa những kết quả đã đạt được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ
lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách, đổi mới những
vấn đề còn bất cập trong giai đoạn 2017-2021 để đảm bảo cân đối giữa nguồn
thu nhiệm vụ chi tăng trưởng đồng đều giữa các cấp ngân sách.
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và phát triển cân đối nguồn
ngân sách giữa các huyện, thành phố, thị xã để chủ động thực hiện nhiệm vụ
được giao, đồng thời đảm bảo tập trung điều hành ngân sách các cấp trong phạm
vi địa phương.
- Gắn với nhiệm vụ chi, nguồn thu và khả năng quản lý của từng cấp
chính quyền địa phương, đảm bảo nguồn lực để các cấp chủ động thực hiện
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những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật
tự an toàn xã hội trong phạm vi quản lý; khuyến khích các cấp tăng cường quản
lý thu, chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy mô nhỏ cho
nhiều cấp; hạn chế sử dụng nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau đối với từng khoản
thu cũng như giữa các đơn vị hành chính trên địa bàn.
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp tỉnh và
ngân sách cấp huyện, xã không được vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
quy định của Trung ương về từng khoản thu được phân chia.
3. Nguyên tắc:
- Ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được phân cấp nguồn thu và
nhiệm vụ chi cụ thể. Phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ
quản lý của từng vùng, từng địa phương; phù hợp với khả năng cân đối của ngân
sách địa phương.
- Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ dự toán ngân sách
giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được
của thời kỳ 2017-2021. Tiếp tục tăng cường phân cấp nguồn thu gắn liền nhiệm
vụ chi và trách nhiệm quản lý của từng cấp chính quyền địa phương.
- Đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách cấp tỉnh trong hệ thống ngân
sách chính quyền địa phương
- Ngân sách cấp xã được phân chia nguồn thu từ các khoản: Thuế sử dụng
đất phi nông nghiệp; lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng
đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình; lệ phí trước bạ nhà, đất.
- Thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu
phân chia giữa các cấp ngân sách và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân
sách cấp dưới trên cơ sở bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các huyện,
thị xã, thành phố, giữa các xã, phường, thị trấn.
- Kết thúc năm ngân sách, trường hợp ngân sách cấp huyện, cấp xã hụt
thu so với dự toán do nguyên nhân khách quan, sau khi đã thực hiện điều chỉnh
giảm một số khoản chi theo quy định và sử dụng các nguồn lực tài chính hợp
pháp khác của ngân sách cùng cấp mà chưa bảo đảm được cân đối ngân sách thì
ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp dưới theo khả năng của ngân sách cấp
trên.
- Thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh
và ngân sách cấp huyện:
+ Trường hợp ngân sách cấp tỉnh tăng thu so với dự toán từ các khoản thu
phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh
trích một phần theo tỷ lệ không quá 20% của số tăng thu còn lại sau khi dành
nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành để thưởng cho các
địa phương có tăng thu, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện
năm trước.
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+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 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.
+ Căn cứ vào mức thưởng do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Ủy ban
nhân dân cấp huyện báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định sử dụng số
thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu
hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng cho ngân sách cấp dưới.
- Chỉ ngân sách cấp tỉnh được bội chi; bội chi ngân sách cấp tỉnh chỉ được
sử dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
4. Nội dung cơ bản của quy định kèm theo Nghị quyết:
Chương I: Quy định chung quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh và
nguyên tắc phân cấp.
Chương II: Phân cấp nguồn thu: phân định rõ các nguồn thu thuộc 100%
ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã; Các khoản thu phân
chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách
Chương III: Phân cấp nhiệm vụ chi: phân định rõ nhiệm vụ chi của ngân
sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.
Chương IV: Tổ chức thực hiện
5. Thời gian thực hiện:
Thực hiện từ niên độ ngân sách 2022 và giai đoạn 2023-2025. Các quy
định trước đây của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi,
tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải
Dương (không bao gồm quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền
sử dụng đất theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu
tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
và giai đoạn 2023-2025) hết hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm
2022.
(Chi tiết theo Dự thảo Nghị quyết đính kèm)
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và
đại biểu dự họp kỳ họp thứ 5
HĐND tỉnh khoá XVII;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (30b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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