
UY BAN NUAN DAN 
TNH QUANG TRI 

S:  189  /TTr-UBND 

CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tçr do - Hinh phüc 

Quáng Tn, ngày 16 tháng 11 nám 2021 

T'J TRINH 
Ban hành Nghj quyt quy d!nh  phân cp nguôn thu, nhim viii chi 

và t I phân tram (%) phân chia các khoãn thu gifra các cap 

ngân sách tinh Quãng Trj giai don 2022-2025 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, K' hop thir 6 

Thc hin quy djnh cña Lut Ban hânh van ban quy phm pháp lust ngày 
22/6/2015; UBND tinh kInh trInh HDND tinh dir tháo Nghj quyét quy djnh phân 
cap nguôn thu, nhim vi chi và t' 1 phân tram (%) phân chia các khoãn thu 
gifla các cap ngân sách tinh Quãng Trj giai don 2022-2025 nhu sau: 

I. SJ' CAN THIET BAN HANII NGH! QUYET 
Thrc hin Luât Ngân sách nhà nizOc s 83/2015/QH13; T?i  khoãn 3, Diëu 

9' quy dnh: "Ngân sách dja phircrng du-crc phân cap nuón thu báo dam chi 
d5ng thrc hin nh(?ng nhim vu chi duçrc giao. H5i dóng nhán dan cap tinh 
quyêt djnh vic phán cap nguôn thu, nhim vu chi gifra các cap ngân sách ó dfa 
phtto'ng phi hQp vó'i phOn cap quán lj kinh té - xä hi, quôc phông, an ninh và 
trInh d quán l cza môi cap trên dja bàn"; Tai  diem c, d khoán 9 Diêu 302  quy 
dnh: "ç) Quyêt djnh vic p/ian cap nguon thu, nhim vy chi cho tirng cap ngán 
sách ó dia  phitcing theo quy djnh tgi khoán 3 DiJu 9 cia Lut nay; d) Quyêt 
djnh tj' l phan tram ('%) phán chia gifra ngán sách các cap chIn/i quyên dja 
phiccing dói vái phan ngán sách dja phitcing dzrçic hzthng tit các khoán thu qu,y 
djnh tai khoán 2 Diêu 37 cia Luat  nay và các khoán thu phán chia giii'a các cap 
ngân sách ó' djaphuvng; ". 

Ti khoán 9 Diu 31 quy djnh: "a) Lap và trinh Hôi dng nhân dan 
cüng cap quyêt d/nh các n5i dung quy djnh tqi khoán 9 Diêu 30 cia Luat  nay; ". 

Näm 2021 là näm kéo dài th?yi k' n djnh ngân sách 2017-2020 theo quy 
dinh tai khoãn 5 Dieu 1 Ngh quyêt so 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 cüa 
Quôc hi quy djnh kéo dài thôi k' on djnh ngân sách nhà nuc giai dotn 2017-
2020 sang nArn 2021 và Nghj quyêt so 86/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa 
HDND tinh ye dr toán thu ngân sách nhà nirc trên dja bàn, chi ngân sách dja 
phi.wng näm 2021. Quy djnh phan cap nguôn thu, nhim v chi, t' l phân tram 
(%) phân chia cac khoán thu gilia các cap ngân sách tinh giai don 2017-2021 áp 
dung theo Ngh quyêt so 23/20 16/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa HDND tinh 
ye quy djnh phân cap nguôn thu, thim vii chi, t' l phan tram (%) phan chia 
các khoãn thu gifla các cap ngân sách th&i kS'  on djnh 20 17-2020 và dnh mirc 

'Diu 9. Nguyen tc phân cp quãn I ngun thu, nhim vi chi và quan h giüa các cp ngân sách 
2  Diêu 30. Nhim vtl,  quyn  han  cüa HDND các cp 

Diëu 31. Nhim vii, quyn han  cOa Uy ban nhân dan các cap 
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chi thiring xuyên NSDP näm 2017; Nghj quyt s 19/2018/NQ-HDND ngày 
08/12/20 18 cüa HDND tinh süa dôi, bô sung mOt so diêu cüa Quy djnh ban hành 
kern theo Nghj quyêt so 23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016; Nghj quyêt so 

25/20171NQ-HDND ngày 14/12/2017 cUa HDND tinh quy djnh bô sung t' 1 
phân chia nguôn thu gita các cap ngân sách trên dja bàn tinh Quâng Trj thii k5' 
on dinh 2017-2020 den 3 1/12/2021 sê bet hiu 1rc thi hành, can phài ban hành 
quy djnh mâi dê áp d%lng cho giai do?n 2022-2025. 

Trong qua trInh thirc hin quy djnh phân cAp ngun thu, nhim vi chi và t' 
lé phán tram (%) phân chia cac khoán thu giüa ngân sách tinh, ngân sách huyn, 
thãnh phô, thj x va ngân sách xã, phtrng, thj trân theo Nghj quyêt so 

23/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa 1-IDND tinh và các Nghj quyêt sira dôi, 
bO sung4, ben cnh nhng két qua dt duçic vn con mt vài ni dung can si.'ra dôi, 
bô sung, diêu chinh cho phü hçp vài yéu cau, thim vi giai don 2022-2025. 

Can ci'r nhUng quy djnh trên va darn bão yêu cAu, nhim vi theo quy djnh 
cüa Lust  Ngân sách nhà nuOc trong giai doan tiêp theo. UBND tinh trInh HDND 
tinh dir thão Nghj quyêt quy djnh phân cap nguOn thu, nhirn vi.i chi và t9 lé 
phân tram (%) phân chia các khoãn thu gita các cap ngân sách trên dja bàn tinh 
Quáng Tn giai don 2022-2025 1am can cü dé xay dirng dir toán ngân sách cho 
các sâ, ban, ngành, dja phucing giai doan 2022-2025, vâi mic tiêu tang cthng 
hiu qua quán 1, nâng cao tInh rninh bach  trong phân bO, giao dir toán NSNN. 

II. M1JC DICH, QUAN DIEM XAY DuNG NGH! QUYET 

1. Miic dIch 
- Thi& 1p khung pháp 1 dy dü, dng b, darn bâo sir th6ng nhAt, phü 

hçip vâi quy djnh pháp 1ut có lien quan va lam cci sâ xay dirng dir toán ngãn 
sách nhà rn.râc hang näm. 

- GAn quyn han,  trách nhim và tao  chü dng cüa các cAp chinh quyn 
dja phuxmg trong cong tác quán 1, diêu hành ngân sách; khai thác nguôn thu 
ngân sách vã sr diing ngân sách tiêt kim, có hiu qua. 

- Thrc hin câi each hành chInh trong 1mb vrc tài chInh, ngãn sách. 

2. Quan dim xây diyng Ngh quyt 

- Dam bão phü hcip vol quy djnh cüa pháp 1ut, dung quy djnh v phân 
cap, trInh tr, thâm quyên theo quy djnh pháp lust. 

- Dam báo phü hcip vOi quy djnh cüa Lut NSNN và các van bàn quy 
pham pháp lut khác Co lien quan; 

- Khc phiic nMng vuOng mc và k thcra nhUng mt tIch crc cUa phãn 
cap nguôn thu, thim vi chi ngân sách dja phucing giai doan 2017-2021 quy dnh 
ti Nghj quyét sO 2 3/20 16/NQ-HDND ngày 14/12/2016 và các Nghj quyêt sira 
dOi, bô sung cüa FIDND tinh; dam bão tInh khá thi trong tO chtrc thijc hin. 

4 Nghj quyt s 19/201 8INQ-HDND ngay 08/12/2018; só 23/201 61NQ-HDND ngây 14/12/2016; s 
25/2017/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa I-IDND tinh 
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- Phü hçip trInh d và khá näng quân 1; quyn hn và trách nhim các da 
phuing trong quãn 1 ngân sách; khuyn khIch các huyn, thânh ph& thj xã khai 
thác tôi cia các khoán thu ngãn sách, tang thu ngãn sách dé chi dãu tLx phát triên. 

- Báo dam cong khai, dan chü trong vic tip nhn, phán hi ' kin, kin 
nghj cüa Co quan, dja phi.rcmg trong qua trinh lay kin xây d.rng Nghj quyët. 

HI. QUA TRINII xAY DuNG DV THAO NGHJ QUYET 
1. Can cü' son thão và ban hành Nghj quyt 

- Lut T chirc chInh quyn dja phixcmg ngây 19/6/2015; Lut si'ra d&, b 
sung mt sO diêu cüa Lut To chrc ChInh phü và Luât T chirc chInh quyn dja 
phwing ngày 22/11/2019. 

- Luât Ban hành van ban quy phm pháp 1ut näm 2015; Luât süa dôi, bô 
sung mOt  so diêu cüa Lut Ban hânh van ban quy pham pháp luat  ngày 
18/6/2020. 

- Lut Ngân sách nhà nuOc ngày 25/6/2015. 

- Nhj djnh s 163/2016/ND-CP ngây 21/12/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mOt  so diêu cüa Lust  Ngân sách nhâ nuâc. 

- Thông ttr s 342/2016/TT-BTC ngãy30/12/2016 cüa B Tài chInh quy 
djnh chi tiêt vâ hixàng dn thi hành mOt  so diêu cUa Nghj djnh sO 163/2016/ND-
CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 
Lut NSNN. 

- Thông tu s6 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa Bt Tãi chInh quy dinh 
ye quân l ngân sách xã và các hot dng tãi chInh khác cüa xã, phung, thj trân. 

2. Qua trInh xây dirng dir thão Ngh quyt 

Thtrc hin quy djnh cüa Lut NSNN, k ho?ch t chtxc các kS'  h9p thu?mg 
le näm 2021 cüa HDND tinh khóa VIII, nhim k 2021-2026, Chuong trInh 
cOng tác trQng tam näm 2021 cüa UBND tinh. 

Sâ Tâi chInh có Cong van s 894/STC-QLNS ngày 06/4/202 1 v vic 
phôi hcp dánh giá phan cap, djnh mirc chi thu?Yng xuyén 2017-2020 và dê xuât 
phuong an phân cap, djnh mirc phân bô d toán chi thung xuyên thai k' On 
dinh ngân sách 2022-2025, gi lay kiên cac Co quan, don vj và dja phuong. 

Trên co sâ dánh giá, d xuAt cüa các Co quan, don vj và dja phirong, Sâ 
Tài chInh dr thão Quy djnh phân cap nguOn thu, nhim vii chi và t' l phân tram 
(%) phân chia các khoãn thu gifla cac cap ngân sach tinh Quáng Tr giai don 
2022-2025 gri lay kiên các s&, ban, ngành, cci quan, don vj cap tInh và UBND 
các huyn, thânh phO, thj xâ theo dung trInh tr, thu tiiC son tháo, ban hành van 
bàn quy pham pháp lut cUa HDND tinh5; dang tãi trën COng thông tin din tiir 
tinh và Trang thông tin din tCr Sâ Tài chInh tinh Quàng Trj dê lay kiên. Két 
qua lay kiên lan 1 ciA có 24 cci quan, don vj, dja phuong duqc lay kiên có van 
bàn tham gia kiên ('trong do cO 05 do'n v/thông nhât, 19 don vj cO j kiên 

Cong vn s 3101/STC-QLNS ngy 30/8/2021 cüa Si Tài chfnh ye vic dang tOi vO xin kien vOo dir 
thOo Nghj quyét ban hânh quy djnh phOn cep ngun thu, nhim vj chi giai don 2022-2025;  COng v8n s 
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khác); két qua lAy kiên lAn 2 d có 10 co quan, don vj, dja phuong duçc lay ' 
kiên có van bàn tham gia ' kiên (frong do cO 04 dun vj thdng nhdt, 6 dun vl cO . 
kiên khác). 

Trên Co si tip thu, giãi trInh kin cüa các Co quan và dja phuang và 
kiên thâm djnh cüa Sâ Tix pháp tai  Báo cáo so 574/BTC-STC ngày 05/11/202 1; 
Sâ Tài chInh tiêp thu hoàn chinh dr tháo báo cáo UBND tinh trmnh HDND tinh 
ban hành Quy djnh phãn cap nguôn thu, nhim vi1 chi, t lê phAn tram (%) phân 
chia các khoãn thu gicta các cap ngân sách tinh Quâng Trj giai doan 2022-2025. 

IV. BO C!JC, NQI DUNG C(i BAN CUA DV THAO NGH! QUYET 

1. B clic cüa di thão Nghj quyt 
Dir thâo Nghj quyt, gm 2 phAn: 

- Du thão Nghj quy&. 

- Dir tháo Quy djnh ban hành kern theo Nghj quyêt. 

2. Kt cAu và ni dung co bàn cüa dy thão Nghj quyt 

a) Diu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh phân cAp ngun 
thu, nhim vi chi và t l phân tram (%) phân chia các khoán thu gitta các cap 
ngân sách tinh Quáng Trj giai doan 2022-2025. 

Trong qua trinh th chrc thirc hin, nu có nhttrig vAn d lan phát sinh, IiJ,y 
ban nhân dan tinh thông nhât vâi Thu&ng trirc Hi dông nhân dan tinh giãi quyét 
và báo cáo Hi dông nhân dan tinh ti k' hQp gân nhât. 

b) Diu 2. T6 chirc thirc hin 

c) Diu 3. Hiu lc thi hành 

3. Kt cAu va các ni dung chü yu cüa dir tbão Quy djnh ban hành 
kern theo Ngh quyêt: 

a) Diu 1. Phm vi diu chinh va di tuçmg áp d%ing 

- Ph?m vi diu chinh 

- Di tuçlng áp dvng 

b) Diu 2. Nguyen tc phân cAp 

c) Diu 3. Phân cAp ngun thu, thim vi chi và t' l phAn tram (%) phân 
chia các khoán thu giaa các cap ngân sách 

- Các khoán thu ngân sách huàng 100% và phân chia theo t l phAn tram 
(%) gita ngân sách cap tinh, ngãn sách cap huyn và ngân sách cap xã quy djnh 
ti Pht hic 01 kern theo. 

- Nhim vi chi cüa ngân sách cAp tinh, ngân sách cAp huyn và ngân sách 
cap xA quy djnh t?i  Phi lc 02 kern theo. 

- Kho bc Nhà nuâc hach  toán thu ngân sách noi doanh nghip dang k) 
np thuê dôi vói khoãn thu khâu trir thuê giá trj gia tang cüa nhà thâu trong tinh 
(doanh nghip trong tinh) khi thrc hin thu tiic thanh toán von dâu tu xay drng 
co ban cüa ngân sách nhà nuOc cho chü dâu tu. 
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- Hang tháng cci quan Thu có trách thim rà soát, cung cAp thông tin d 
1iu thu ngãn sách nhà rnrâc cüa di ttrçYng np thud ngoi tinh quy djnh ti khoán 
12 muc II Phu 1itc I cho Kho bc Nhà nixàc dé lam c sâ hch toán phân chia các 
khoán thu ngân sách nhà nuâc cho các cap ngân sách theo quy djnh. Kho bic Nhà 
nràc. có trách nhim phôi hcip chat ch vâi ca quan Thuê, Tài chinh rà soát các 
khoán thu con thiêu thông tin dê kjp thai hch toán thu ngân sách nhà nirOc theo 
quy djnh phân cap nguôn thu và t9 l phân tram (%) phân chia các khoán thu giüa 
các cap ngân sách. 

- Di vi ngun cái cách tin li.rang tU tang thu ngan sách hang nàm cüa 
các huyn, thành phô, thj xâ: Sau khi các huyn, thãnh phô, thj xã sCr diing dê cai 

each tiên luang, nêu cOn du phãi np ye ngân sách cap tinh dé thirc hin cái each 
chInh sách tiên krang và bão dam các chInh sách an sinh xã hi do Trung trcvng 
ban hành trên dja bàn toàn tinh theo quy dinh  pháp 1ut hin hành. 

- D6i vOi cac näm trong thai k' n djnh ngân sách, tmng hqp ngân sách 
các huyn, thành phô, thj xâ có phát sinh nguôn thu tir các cong trInh, dr an mâi 
di vào hot dng lam ngân sách huyn, thành phô, thj xà tang thu ln (trên 30% 
dr toán HOi  dong nhân dan tinh giao, không bao gôm thu tiên sir diing dat) thI so 

tang thu phái np ye ngân sách cap tinh. Can cir vào tInh hInh thirc tê, Uy ban 
nhân dan tinh trInh Hi dong nhan dan tinh quyêt djnh thu ye ngân sách cap tinh 
so tang thu nay và thirc hin bô sung có mic tiêu mt phân cho ngân sách cap 
duâi dê h tr dâu tu ca s h tang a dja phuong theo dr an duc cap cO thâm 
quyên phê duyt. 

d) Diu 4. T chi'rc thuc hin 

Uy ban nhân dan cáe cAp; các t chtc, cá nhân Co nghia vti np ngân sách 
nhà nuâc; các ca quan, dan vj duçic duçic giao quãn 19, si:r ding ngân sách Co 

trách nhim thirc hin Quy djnh nay. 

V. NHUNG VAN E XIN MEN (NEU CO) 

Trên day là Th trInh v dir tháo Nghj quyt quy djnh phân cAp ngun thu, 
nhim vii chi và t9 I phân tram (%) phân chia các khoán thu gitta các cap ngân 
sách tinh Quáng Trj giai do?n 2022-2025, UBND tinh kInh trInh HOi  dong nhân 
dan tinh xem xét thông qua.!. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- ChU tjch, các PCT tJBND tinh; 
- So Tài chinh 
- Luu: VT, TM. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

 

VO Van Htrng 



HO! BONG NHAN DAN 
T!NH QUANG TRI 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

S: ./2021/NQ-HDND Quáng Tn',  ngày tháng näm 2021 

DUTHAO
NGH QUYET 

Ban hành Quy dnh phân cp nguôn thu, nhim vi chi Va 
t5 I phn tram (%) phân chia các khoãn thu giu'a các cap 

ngân sách tinh Quãng TrI giai don 2022-2025 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRj 
MbA V!II, K' HQP Tilir 

Can c&Luat To' chi'rc chInh quyn djaphirong ngay 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can c& Ludt sza ddi, bo' sung ni5t so' diu cia Luát To' chic ChInh phi va 
Lu2t TO chzc chInh quyn djaphtting ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

C'än c& Luat  Ngán sách nhà nu'&c ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can th Nghj djnh so' 163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 nãm 2016 cia 
Chmnh phü quy dinh chi tilt thi hành mt so' diu cia Lut Ngán sách nhà nwác, 

Can cz Thông tu so' 342/2016/7T-BTC ngày 30 tháng 12 nãm 2016 cza B 
Tài chInh quy djnh chi tilt và hzthng dn thi hành m5t 54' diêu cüa Nghi d/nh sO 
163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 nám 2016 cza ChInh phi quy dinh chi tiêt thi 
hành môt so' diu cza Lut NSIVN, 

Can ci Thông ttr so' 344/2016/I7"-BTC ngày 30/12/2016 cia B(5 Tài chInh quy 
djnh v quán l ngân sách xJ và các hogt d5ng tat chInh khác cia xoç phirô'ng, thi 

IrOn; 

Xét TO' trInh so' /7Tr- UBND ngày tháng näm 2021 cüa (5' ban nhOn 
dOn tinh v dir tháo Nghj quylt ban hành Quy djnh phOn cAp nguo'n thu, nhim vy 
chi và t)' lê phdn tram (%,) phdn chia các khoán thu giü'a các cO'p ngOn sách tinh 
Quáng Trj giai doan 2022-2025; Báo cáo thdm tra so' ... ./BC-KTNS ngày 

./.. .12021 cia Ban Kinh to' - NgOn sách Hi d4ng nhOn dOn tinh, kiln thOo luan 
cüa dgi bilu H5i dâng nhOn dOn tinh ti 1c3' hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh phân cp ngun thu, 
nhim vti chi vâ t 1 phn tram (%) phân chia các khoán thu giUa các cp ngân 
sách tinh Quáng Trj giai don 2022-2025. 

Biu 2. TeI chfrc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thirc hin Nghj quy& nay. 
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Trong qua trInh th chrc thirc hin, nu có nhüng vAn d lan phát sinh, Uy 
ban nhân dan tinh thông nhAt vâi Thii&ng trirc HOi  dng nhân dan tinh giãi quyt 
và báo cáo HOi  dông nhân dan tinh tai  k' hQp gAn nhAt. 

2. Thung trirc Hôi dng nhãn dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, dai  biu 
Hi dng nhân dan tinh trong phm vi nhim v11 và quyn han  cüa mInh, có trách 
nhim giám sat vic thrc hin Nghj quy& nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Hiu hrc thi hành 

Nghj quyt nay dã duqc HOi  ding nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII, kSr 
hçp thir 6 thông qua ngày ... tháng ... nàm 2021 và có hiu hrc tr ngày ... tháng 
näm ..., drçic ap ding tü näm ngân sách 2022 và thyi kS'  n djnh ngân sách giai 
doan 2022-2025.!. 

CHU TICH 
Noi nhIn: 
- UBTV Quôc hi; 
- BO Tài chinh; 
- V Pháp ch - B Tài chInh; 
- Cic Kiém tra vn bàn - B Ttr pháp; 
- TI' Tinh ày, HDND, UBND, IJBMT TQVN tinh; 
- VP: Tinh ày, DDBQH và HDND, UBND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; Dai biêu HDND tinh; 
- Các Ca quan Trucmg dóng trén dja bàn tinh; 
- Các Sr, ban, ngành, doàn th cp tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thành ph& thi xã; 
- TI HDND, UBND các xA, phrbng, thj trân; 
- Cong báo, Dài PTTH tinh và Báo Quàng Tn; 
- Cong thông tin din tr HDND, UBND tinh; 
- Liru: VT, HDND. 

Nguyn Bang Quang 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TRI Bc 1p  — Tir do — Hinh phác 

D1Y THAO 

QUY B!NH 
phân cap nguôn thu, nhim viii chi và t 1 phãn tram (%) phân chia các 
khoan thu giüa các cp ngân sách tinh Quãng Tr!  giai don 2022-2025 

(Kern theo Nghj quyêt so ....../2021/NQ-HDND 
ngày ... tháng ... nárn 2021 câa HDND tinh Quáng Tn) 

Biêu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp ding 

1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh chi tit v phan cp ngun thu, nhim vii chi và t lé 
phân trAm (%) phân chia cãc khoán thu giüa ngân sách các cap ngân sách ô dja 
phtrcing: gi1ta ngãn sách cap tinh, ngân sách cap huyn, thành phô, thj xa (sau day 
g9i chung là ngãn sách cap huyn) và ngàn sách cap xä, phu?mg, thj trân (sau day 
gi chung là ngân sách cap xA) trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2025. 

Các ni dung khác lien quan dn phân cAp ngun thu, nhim vi chi va t' I 
phân trAm (%) phân chia các khoàn thu giUa ngân sách các cap thijc hin theo quy 
djnh cUa Luât Ngân sách nhà nuâc ngày 25/6/2015 và các vAn bàn huâng dan thi 
hành Lut Ngân sách nhà nuâc. 

2.IMitirçrngápdyng 

a) Các cci quan nhà nuàc, co quan cüa Dâng Cong san Vit Nam, t chirc 
chInh trl và các to chirc chInh trj - xA hQi trén dja bàn tinh. 

b) Các don vj sr nghip cong 1p trên dja bàn tinh. 

c) Các t chirc chInh trj xA hOi  - ngh nghip, th chirc xA hi, t chirc xA hi - 
nghe nghip trên dia bàn tinh. 

d) Các th chrc, cá nhãn khác lien quan dn ngàn sách nhà nuóc trên dja bàn 
thih. 

Diu 2. Nguyen tAc phân cAp 

1. Phân cAp ngun thu, nhim vii chi dam báo dung theo quy djnh cUa Luât 
Ngân sách nhà ni.nc và các vAn bàn huàng dn thi hành Lut Ngân sách nhà nuOc; 
phü hcip vâi phân cap quAn l kinh tê - xA hi, quôc phông - an ninh, to chirc b 
may doi vOi trng linh vuc va dc diem kinh tê, dja l, dan cu, trInh d quãn l cüa 
môi cap trén dja bàn. 

2. Ngan sách cAp tinh gict vai trô quan tr9ng dam bAo ngun lurc thirc hin 
các chU trucing lan, các thim vii quan tr9ng nhu: tap trung nguôn 1irc dâu tu phát 
trien, thijc hin các chInh sách quan trQng ye kinh tê - xA hOi,  quOc phOng, an ninh, 
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dông thyi Co khá näng diu hoà nguM hrc tài chInh ngân sách trên dja bàn tinh; 
thuc hien bô sung can dôi và bô sung cO miic tiêu cho ngân sách cp duOi. 

3. Phân cp thu ngân sách gn vâi nhim vii và khã nang quãn 1 ngun thu 
cua tl.rng cap; tang cung khai thác, nuôi dixOng ngun thu và ch6ng thAt thu cüa 
chinh quyên môi cap; hn chê phân chia ngun thu có quy mô nhO cho nhiu cAp 
ngân sách và han  chê phân cap nguôn thu không n djnh cho ngân sách cAp huyn, 
ngan sach cap xä. 

Diu 3. Phãn cAp nguôn thu, nhim vii chi và t3r  I phân tram (%) phân 
chia cac khoãn thu g1üa các cAp ngân sách 

1. Các khoán thu ngân sách huàng 100% Va phân chia theo 1 phn tram 
(%) giüa ngân sách cap tinh, ngân sách cap huyn và ngân sách cap xâ duc quy 
dinh tai  Phi 1iic 01 kern theo. 

2. Nhim vu chi cüa ngân sách cap tinh, ngãn sách cap huyn và ngân sách 
cap xâ di.rqc quy djnh tai  Phii 1c 02 kern theo. 

3. Kho bac  Nhà nuâc hach  toán thu ngãn sách ni doanh nghip dang k np 
thuê dôi vài khoãn thu khâu trir thuê giá trj gia thng cüa nhà thâu trong tinh (doanh 
nghip trong tinh) khi thirc hin thu tue thanh toán von dâu tu xây dirng cci bàn cüa 
ngân sách nhà ntróc cho chü dâu tu. 

4. Hang tháng cci quan Thu có trách nhim ,rà soát, cung cAp thông tin dU 
1iu thu ngân sách nhà nuOc cüa dôi tuçlng nOp  thuê ngoai tinh quy djnh tai  khoán 
12 mvc  II Phu hic 01 gri Kho bac  Nhà nuOc dê lam cci sâ hch toán phân chia các 
khoán thu ngân sách nhà nuâc cho các cap ngân sách theo quy dlnh.  Kho  bac  Nhà 
nuOc có trách nhim phôi hçp chat ch vâi cci quan Thuê, Tài chInh rà soát the 
khoán thu cOn thiêu thông tin dé kp th?ji hach  toán thu ngân sách nhà nuàe theo 
quy djnh phãn cap nguôn thu và t le phân tram (%) phân chia các khoãn thu giOa 
các cap ngân sách. 

5. D6i vâi ngun cãi each fin lucmg tü tang thu ngân sách hang närn cüa các 
huyn, thành phô, thj xã: Sau khi các huyn, thành phô, thj xa sir diving dê cãi cách 
tiên lucing, nêu cOn du phái np ye ngân sách cap tinh dê thirc hin cái each chInh 
sách tiên lucmg và bão dam các chInh sách an sinh xã hi do Trung irong ban hành 
trên dja bàn toàn tinh theo quy djnh pháp lut hin hành. 

6. Di vâi các näm trong thii k' n djnh ngân sách, tru?mg hcip ngân sách 
các huyn, thành phô, thj xà có phát sinh nguôn thu tr các cong trInh, du an mOi di 
vao hoat dng lam ngân sách huyn, thành phô, thj xã tang thu lan (trên 30% dr 
toán Hi dOng nhân dan tinh giao, không bao gom thu tiên sr dicing dat) thi so tang 
thu phâi np ye ngân sách cap tinh. Can cr vào tInh hInh thrc tê, Uy ban nhân dan 
tinh trInh HOi  dông nhãn dan tinh quyêt dlnh  thu ye ngân sách cap tinh so tang thu 
nay và th%rc hin bô sung cO miic tiêu mt phân cho ngan sách cap duai de h tr 
dâu tu cci sâ ha tang ô dja phucing theo dij an duçic cap cO tham quyên phê duyt. 

Diu 4. To chfrc thrc hin 
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Uy ban than dan các cAp; các t6 chuxc, cá nhân có nghia vv np ngân sách 
nhà nuc; cac ci quan, dm v duçic duçic giao quán 1, sü dirng ngân sách nhA 
nuOc có trách nhim thrc hin Quy djnh nay. 

CHU TICH 

Nguyn BAng Quang 



Phii Iiic 01 
Phân cp ngun thu, t I phân tram (%) phân chia ngun thu gilia ngân sách 

cap tinh, ngãn sách cap huyn va ngãn sách cap xã giai don 2022-2025 
(Kern theo Nghj quyêt so ....../2021/NQ-HDND 

ngày ... tháng ... nám 2021 cza HDND tinh Quáng Tr) 

i. cAc KHOAN THU IIU'NG 100% 

STT Ten các khoãn thu 
Ngân 
sách 

cp tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngân 
sách 

cp xã 
Thu ffr hot dng x s kin thi&, k ca hoat dng xô 
so din toán (bao gôm ca khoân tiên chm np theo quy 
djnh cUa Lut Quân 1 thuê) 

100% 

2 Thus sr diving dtt nông nghip 
- Thu si:r dung dt nông nghip thu tr h gia dInh 100% 

- Thu sü dung dt nông nghip thu tr các diii lirçmg 
con laj 

100% 

Thu tin cho thuê dAt, thuê mt nuâc (khong k tin 
thuê dat, thuê mt nuâc tr hot dng tham dO, khai thác 
dâu, khI), bao gôm cá khoãn tiên chm np theo quy 
djnh cüa Lut Quán 1 thuê 
- Thu tin cho thuê dAt ti các Khu cong nghip, Khu 
thwing mai  do tinh quân 1 (bao gôrn tiên thuê dat trã 
tiên hang nàm và tiên thuê dat trâ tién mt lan cho Ca 
th?yi gian thuê) 

1 00°/ 

- Thu tin cho thuê dAt, thuê mt ni.râc cOn l?i: 
+ Trá tin thuê hang näm 100% 
+ Trâ tin thuê dAt mOt  lAn cho Ca thii gian thuê 100% 
Thu tin cho thuê nhà và ban nhâ thuOc s hthi Nba 
nuàc 
- Nhà thuc sâ hthi Nha nuàc do cAp tinh quân 1' 100% 
- Nhà thuc sv hUu Nhà nuóc do cAp huyn quãn 1 100% 

5 

Thu ban tài san công, k cã thu tir chuyn nhuccng 
quyên sr ding dat, chuyén miic dich sr dung dat do 
các cc quan nhà ntrâc, tO chüc chInh trj, các to chirc 
chInh trl - xã hi, các dcm vi sr nghip cOng lap, cac 
cOng ty trách nhim hüu h?n  mt thành vin do Nba 
ni.ràc lam chU sâ hthi dcin vi hoc doanh nghip ma cO 
von ngân sách dja phucng tham gia tnrâc khi thrc hin 
cô phân hóa, sap xêp 1i và các &Yn vj, to chtrc khác 
thuc dja phung quãn l (*) 

- Thu tr ban tãi san nhà nuâc do các ca quan, t chirc, 100% 
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STT Ten các khoãn thu 
Ngân 
sách 

cpflnh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngãn 
sách 

cpxa 
dan vj thuOc cap tinh quán I 
- Thu tr ban tài san nhà rnrâc do các Ca quan, th chirc, 
dcm vi thuc cap huyn, cap xã quãn 1y 

1000/ 

6 

Thu t1r xcr 1 tài san duqc xác 1p quyn sâ hthi toàn 
dan do các cci quan, dcm vj, to chirc thuc dja phucmg 
xcr 1', sau khi trir di chi phi theo quy dnh cüa pháp 
1ut: 
- Các cci quan, t chirc, dan vi thuOc cp tinh xCr 1 100% 
- Các ca quan, t chirc, dan vi thuOc cp huyn xCr I 100% 
- XA, phuing, thj trn xcr I 100% 

7 

Các khoãn thu hi vn cüa ngãn sách dja phuang du 
tir tai  cac to chc kinh tê; thu cô tirc, igi nhun duc 
chia tai  cong ty cô phân, Cong ty trách nhim hu han 
hai thành viên trâ len có von gop cüa Nba nuOc do Uy 
ban than dan tinh (hoc do các ca quan Cap tinh) di 
din chü sâ hUu; thu phân lçvi thun sau thuê con 'a 
sau khi trIch 1p cáC qu cüa doanh nghip nhà nuâc do 
Uy ban nhãn dan tinh (hoc do các Co quan cap tinh) 
di din chü si hthi 

100% 

8 Thu tr Qu5 du trrr tâi chInh cap tinh 100% 

9 

PhI (khong bao gm phi bão v mOi tru?ng) thu tr các 
hoat dng djch vi do các ca quan nhâ nuàc dja phucmg 
thirc hin, trtthng hcip duçc khoán chi phi hoat dng thI 
duçic khâu tth; phi thu tr cac hoat dng djch vi do don 
vj sir nghip cOng 1p dja phuong và doanh nghip nhà 
nurc dja phuang do Uy ban nhân dan tinh dai  din chü 
sâ h0u thirc hin, sau khi trir phân dirçic trIch 1ii theo 
quy djnh cüa pháp luat; 
Lê phi do các ca quan nhâ nuàC dja phuang thuc hin 
thu theo quy djnh (không bao gOm 1 phi mon bài và l 
phI tniOc ba) 
- Dan vj cAp tinh quán l và thrc hin thu 100% 

- Dan vi Cap huyn quãn l và thirc hin thu 100% 

- Don vj cAp xã quãn 1 và thirc hin thu 100% 

10 
PhI bâo v môi tru&ng di vói nuâc thai, khI thai, khai 
thác khoáng san @hân dja phucing hrnmg) 
- Dan vi cAp tinh quán 1' và t6 chi'rc thu 100% 
- Dan vj thuc cAp huyn quãn 1 và th chirc thu 100% 

- Dan vj thuc cAp xA quán 1 vâ th chirc thu 100% 

11 Thu bão v môi tnthng (trr thud bão v môi trung 100% 
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STT Ten các khoän thu 
Ngân 
sách 

cptinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngân 
sách 

cpxa 
thu tr hang hOa thp khu), bao gm Ca khoân tin 
chm np theo quy djnh cüa Luât Quãn 1 thus 

12 Thu tr qu' dat cong ich và thu hoa lçii cong san khác 100% 

13 Huy dng dóng gOp tir các t chi.rc, Ca nhân theo quy 
djnh cUa pháp 1ut 
- Cp tinh huy dng 100% 
- Cp huyn huy dng 100% 
- Cp xâ buy dOng 100% 

14 
Dóng gop tr nguyen cüa các th chirc, cá nhân a trong 
Va ngoâi nrnic 
- Dóng gop cho tinh 100% 

- DOng gOp cho huyn, thj xâ, thânh ph 100% 

- Dóng gop cho xA, phu?ng, thj tr.n 100% 

15 
Tin thu t'~ xir pht vi phm hành chInh, pht, tjch thu 
khác theo quy djnh cüa pháp Iut do cac c quan nhà 
nuOc dja phiicing quyêt djnh thirc hin xir phat, tjch thu 
- Các cc quan nhâ nuac cp tinh quyt djnh thirc hin 
xi:r pht, tjch thu 

100°/ 

- Các cci quan nba nuâc cp huyn quyt djnh thirc hin 
xi:r phat, tjch thu 

100% 

- Các cc quan nhà nixac d.p xa quyt djnh thrc hin xCr 
pht, tich  thu 

100% 

16 Thu kt du ngân sách näm truac 
- Ngân sách cp tinh 100% 

- Ngân sách cp huyn 100% 
- Ngân sách cap xã 100% 

17 Thu b sung tr ngân sách cp trên 
- Ngân sách trung uang b sung cho ngân sách tinh 100% 
- Ngân sách tinh b sung cho ngân sách cp huyn 100% 
- Ngân sách huyn b sung cho ngân sách cp xä 100% 

18 
Thu chuyn ngun ngân sách tr ngân sách näm tnrâc 
sang ngân sách näm sau 
- Chuyn ngun ngân sách cAp tinh 100% 
- Chuyn ngun ngân sách cAp huyn 100% 
- Chuyn ngun ngân sách cAp xã 100% 

19 
Vin trçi khOng hoãn lai  cüa các th chfrc quc th, cac th 
chUc khác, các Ca nhân a nuâc ngoài trrc tiêp cho ngân 
sách dja phtrang theo quy djnh cüa pháp 1ut 
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STT Ten các khoãn thu 
Ngân 
sách 

cp tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngân 
sách 

cp xã 
- Viên trçi cho cap tinh 100% 
- Vin trçi cho cAp huyn 100% 
- Vin trçi cho cAp xã 100% 

20 
Tin bi thung cho Nhã nuâc khi gay thit hi trong 
quán 1 và s1r ding dat dai; bôi thuing, h trçi khi Nhà 
nuàc thu hôi dat 
- DAt thuc tinh quân 1 100% 
- DAt thuc cAp huyn quãn 1 100% 
- DAt thuc cAp xA quãn 1 100% 

21 
Tin si'r diing khu vIc bin di vâi trithng hçip giao khu 
virc biên thuc thâm quyên giao cUa dja phng 
- Uy ban nhãn dan tinh hoc c quan quân 1 nhâ nuàc 
cap tinh ra quyêt djnh giao khu vrc biên 

1 00°/ 

- Uy ban nhân dan cAp huyn hoäc cci quan quãn 1) 
ntrâc cap huyn ra quyêt djnh giao khu virc biên 

1 00°/ 

22 Tin bão v, phát trin dAt trng lüa 100% 

23 
Vay bü dAp bi chi ngân sách nhà nuâc cho du tu phát 
triên theo Khoãn 6 Diêu 7 cüa Lut Ngân sách nhà 
nuâc näm 2015 

100% 

24 
Tin chm np các khoãn khác con 1?i  do các ngânh 
quân 1 
- Di vài tin chm np các khoân thu ngân sách dja 
phiwng cOn 'aj 
+ CAp tinh quãn 1 thu 100% 

+ CAp huyn quán 1 thu 100% 

+ CAp xä quãn 1 thu 100% 

- Các khoán thu tin chm np do do'n vi thuc cAp 
trung uing quãn 1 np ngân sách, nhung ngân sách dja 
phixang duçxc huOrng 

100% 

25 
Các khoãn thu khác cña ngân sách theo quy dlnh  cUa 
pháp 1ut 
- Dcm vj cAp tinh quán 1, np ngân sách 100% 
- Din vj cAp huyn quán 1, np ngân sách 100% 
- Don vj cAp xâ quân 1, np ngân sách 100% 

(*) Riêng tin thu duçic tü xir 1 tài san công, tin thu dugc t chuyn nhucyng quyn sü 
ding dat trong trumg hçip quyên sü ding dat Co nguôn gôc nhn chuyên nhuçing hoc thuê 
dat trá tiën thuê dat mt lan cho cã thi gian thuê ma so tiên dä trâ không có nguôn goc ti 
ngân sách nba nuâc cüa &Yn vi sir nghip cong 1p thirc hin theo quy djnh hin hành ye quãn 
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1, sü di1ng tài san công; áp diing quy djnh phân cp ngun thu, t 1 phn tram (%) phân chia 
gifra các cap ngân sách dôi vOi khoãn nOp  ngân sách nhà nu6c theo quy djnh pháp 1ut hin 
hành. 

II. CAC IuoAN THU PHAN CHIA THEO TY LE PHAN TRAM (%) 

STT Ten các khoãn thu 
Ngãn 

sách cp 
tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngân 
sách cap 

xã 
Thuê giá trj gia tang (không k thu GTGT hang boa nhp 
khâu và thuê GTGT thu tü hot dng xo s kin thit; 
thuê GTGT do doanh nghip ngoi tinh phân bô hoc kê 
khai np thuê cho ngân sách tinh dâi vi hot dng 
chuyên nhucing bat dng san va hot dng xay dirng trên 
dja bàn tinh quy djnh ti khoân 12 mi1c II); bao gôm Ca 
khoán tiên chm np theo quy dlnh cüa Luât Quán 1 thuê 
- Thud GTGT thu tCr các doanh nghip nhà nuOc trung 
ucing va dja phung quán 1 (doanh nghip do Nhà mrâc 
nàm gii trên 50% von diêu 1 hoc tong so cô phân có 
quyên biêu quyêt); doanh nghip có von dâu tu nuOc 
ngoài 

100% 

- Thu GTGT cüa doanh nghip có v6n gop cüa nhà nuàc 
nam gitr ti'r 50% von diêu lê trô xuông; doanh nghip 
ngoài quôc doanh; doanh nghip tu than; dcm vj sir 
nghip và hcip tác xâ hoat dng theo Lut Doanh nghip, 
Luat Hcp tác xA 
+ Ciic Thu quãn 1 thu 100% 

+ Chi ciic Thud quân I thu 100% 

- Thu GTGT thu tr hO gia dInh, Ca nhân: 
+ Thu tai  các chç trung tam huyn, thj xä, thãnh ph6 100% 

+ Thu trên dja bàn phuông, thj tr.n 50% 50% 

+ Thu trên dja bàn xâ 30% 70% 

2 

Thu thu nhp doanh nghip (không k thu TNDN cüa 
các dGn vi hch toán toàn ngành và thuê TNDN thu tü 
hot dOng xô so kiën thiêt; thuê TNDN do doanh nghip 
ngoi tinh phân bô hoc ké khai np thuê cho ngãn sách 
tinh dOi vOi hoat dng kinh doanh bat dng san quy djnh 
tai khoãn 12 mic II); bao gôm Ca khoán tiên chm np 
theo quy dnh cüa Lut quán 1 thuê 
- Thu TNDN thu ti~ các doanh nghip nhà nixâc trung 
ucmg và dja phucing quán 1 (doanh nghip do Nhà nixóc 
närn giit trên 50% vOn diêu 1 hoc tOn sO cô phân có 
quyên biêu quyet); doanh nghip có von du fir nuc 
ngoài 

100% 
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STT Ten các khoãn thu 
Ngân 

sách cp 
tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngân 
sách cp 

xa 
- Thue TNDN cüa doanh nghip có vn gop cUa nhà nuc 
näm giü t1 50% von diéu 1 tr& xung; doanh nghip 
ngoài quôc doanh; doanh nghip tu nhân; don vi sr 
nghip và hcip tác xã hot dng theo Luat Doanh nghip, 
Luât Hçip tác xä 
+ Ciic Thus quãn 1 thu 100% 
+ Chi ci1c Thu quãn 1 thu 100% 
Thud tiêu thii dc bit (TTDB) thu tr hang hóa, djch vi 
trong nuóc (không kê thuê TTDB hang hóa thp khâu và 
thuê TTDB thu tr hoat dng xô so kin thi&); bao gôm Ca 
khoán tiên chm np theo quy djnh cüa Luât Quãn 1 thus 
- Thu TTDB thu tr các doanh nghip nhà nuóe trung 
ucmg và dja phtrcing quán 1 (doanh nghip do Nhà nuóc 
näm giit trên 50% von diêu 1 hoc tôn so cô phân có 
quyên biêu quyêt); doanh nghip có von dâu tu nuâc 
ngoài 

100% 

- Thus TTDB cUa doanh nghip có vn gop cUa nhà nuOc 
nm gii:r ti'r 50% von diêu 1 tth xuông; doanh nghip 
ngoài quôc doanh; doanh nghip Ui nhân; dcm vi sr 
nghip vâ hçip tác xã hott dng theo Lut Doanh nghip, 
Lust Hçp tác xã 

100% 

+ Ciic Thu quân 1 thu 100% 

+ Chi cic Thu quãn 1 thu 100% 

- Thu TTDB thu t1r h gia dInh, cá nhân 30% 70% 

Thu thu nhp Ca nhân (bao gm Ca khoãn tin chm np 
theo quy djnh cüa Lust Quân 1 thuê) 

4 1 
Thu thu nhp cá nhân tir tróng thuing x s kin thi&, 
xô so din toán và thuê thu nhp tCr tthng thithng khác 

100% 

42 
Thu thu thp cá nhân (khong k thu thu nhp Ca nhn 
tir hoat dng xô so kiên thiêt) 
a) Cic Thu quãn 1 thu 100% 

b) Chi ciic Thu quãn 1 thu: 
- Thu thu nhp Ca nhân ti chuyn nhuçmg bt dng san, 
nhn thra kê va nhn qua tang  tir bat dng san 

50% 50% 

- Thu thu thp cá nhân tr các Ca nhân san xut kinh 
doanh hang hóa, djch vi 
+ Thu ti các chq trung tam huyn, thj xa, thành ph 100% 
+ Trên dja bàn phu?ng 50% 50% 
+ Trén dja bàn xâ, th trn 30% 70% 
- Thu thu thp Ca nhân con 1i 100% 
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STT Ten các khoãn thu 
Ngân 

sách cp 
tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngãn 
sách cap 

xã 

5 
Thuê tài nguyen (không k thud tài nguyen thu tr hoat 
dng thäm do, khai thác dâu, khI), bao gôm ca khoàn tiên 
chm np theo quy djnh cüa Lut Quãn 1 thuë 
- Thu tài nguyen thu tft các doanh nghip nhà nuàc trung 
uong và dja phrnmg quán 1 (doanh nghip do Nhà nuâc 
nàrn gift trên 50% von diêu 1 hoc tOng so cô phân Co 
quyên biêu quyêt); doanh nghip cO v6n dâu tu niic 
ngoài 

100% 

- Thud tài nguyen cüa doanh nghip CO v6n gop cüa nhà 
nuâc näm gift tft 50% von diêu 1 trâ xuông; doanh 
nghip ngoài quOc doanh; doanh nghip tu nhân; don vj 
sir nghip và hçp tác xä hot dng theo Lut Doanh 
nghip, Lut Hçp tác xà 
+ Cc Thu quãn 1 thu 100% 

+ Chi ciic Thu quãn 1 thu 100% 

- Thu tài nguyen thu tft hO gia dInh, cá nhân 30% 70% 

6 L phi mon bài 
- L phi mon bài thu ti các doanh nghip nhà ni.rOc trung 
ixong và d:a  phuong quàn 1 (doanh nghip do Nhà nuâc 
närn gift trên 50% von diêu 1 hoc tôn so cô phân cO 
quyên biêu quyêt); doanh nghip có von dâu tu nuàc 
ngoài 

100% 

- L phi mon bài thu tft doanh nghip có vn gop cUa nhà 
ni.râc näm gift tft 50% vOn diêu 1 tth xuOng; doanh 
nghip ngoài quôc doanh; doanh nghip tu nhân; don vj 
sir nghip và hçp tác xã hoat dng theo Lust Doanh 
nghip, Lust  Hçip tác xã: 
+ Ciic Thuê quãn 1) 100% 

+ Chi cilc Thug quán 1 100% 
- L phi mon bài thu thu tir ho gia dInh, cá nhân: 
+ Thu tai  các chçi trung tam huyn, thj xã, thânh ph 100% 

+ Trên dja bàn phung thuOc  thành ph 50% 50% 

+ Tren dja bàn xâ, phu?mg thuOc thj xã; xä, thj tr.n thuOc 
huyn 

30% 70% 

7 Lphitruâcba 
- L phi truOc ba nha, dt 
+ Thành ph Dông Ha 50% 50% 
+ Thj xä Quang Trj, các huyn cOn 'aj 30% 70% 

- Le phi trucc ba cOn lai 100% 
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STT Ten các khoãn thu 
Ngãn 

sách cp 
tinh 

Ngân 
sách cp 
huyn 

Ngãn 
sách cp 

xä 
8 Thu si:r dvng  dAt phi nông nghip 

-ThànhphDôngHà 50% 50% 

- Thj xã Quâng Trj, các huyn cOn 'a 100% 

Thu tin cAp quyn khai thác khoáng san (bao gm tin 
chm np tiên cap quyên khai thác khoáng san) 
- GiAy phép do cc quan trung rnng cAp phn ngân sách 
dja phuo'ng dtrqc hithng theo quy dnh) 

30% 70% 

- GiAp phép do Uy ban nhân dan tinh cAp (hoc c quan 
dja phuong cap phép theo thâm quyen) 

30% 70% 

10 
Thu tin cAp qun khai thác tãi nguyen nuàc, bao gm 
tiên cham np tiên cap quyên khai thác tài nguyen nuàc 

- Thu tin cAp quyn khai thác tài nuyén rn.râc di vOi 
giây phép do cci quan trung ucing cap phép (phán ngân 
sách dja phixcng duçic huâng theo quy djnh) 

100% 

- Thu tin cAp quyn khai thác tài nguyen nuàc di vâi 
giây phép do cci quan dja phi.rcing cap phép 

100% 

11 Thu tin sr diing dAt 
- Tinh thu (thuc thAm quyn cAp tinh) 100% 

- Huyn, thj xä, thành ph thu (thuc thAm quyên cap 
huyn) 

95% 

12 

Thud giá trj gia tang, thu thu nhp doanh nghip do 
doanh nghip ngoi tinh phân bô hoac  kê khai np thuê 
cho ngân sách tinh dôi vâi hot dng chuyên nhuvng bat 
dng san và hot dng xay drng trên dja bàn tinh (**) 

70% 30% 

(**) Di vài cong trInh xây dirng cci bàn bang ngun vn ngân sách nhà nithc: Trung hcip 
cong trInh triên khai thirc hin lien huyn (cong trInh, hang miic cong trInh xây dirng näm trên 
nhiêu dja bàn cap huyn) thI xác djnh doanh thu Cong trInh chi tiêt theo tüng huyn, thành phô, 
thj xä dê thrc hin phân bô phân ngân sách cap huyn hr&ng (30%) cho tUng huyn, thành phô, 
thi xä tiiong irng vOl so doanh thu cong trInh, hang miic cOng trInh phát sinh ti tirng dja 
phi.ro'ng. 



Phi hic 02 
Phân cap nhim vi chi cüa nân sách cp tinh, ngân sách cap huyn 

và ngân sách cap xã iai don 2022-2025 
(Kern theo Nghj quyêt so ....../2021/NQ-HDND 

ngày ... tháng ... nàrn 2021 caa HDND tinh Quáng Tr) 

STT Ngân sách cp tinh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xã 
Chi dâu tir phát trin Chi du tir phát trin Chi dâu tir phát triên 
a) Chi dAu tr xay di;rng co 
ban cho cãc chrnmg trmnh, 
di;r an do cap tinh quán 19 
theo các linh vi;rc. 

a) DAu tu xây di;rng cc ban 
cho các chucmg trinh, dx an 
do cap huyn quãn 19 theo 
phãn cap. Riêng dôi vâi 
thành phô, thj xã có nhim 
vi;i chi dâu tu xay di;rng cac 
trun phô thông cong 1p 
các cap, din chiêu sang, cap 
thoát nuâc, giao thông do 
thj, v sinh do thj và các 
cong trInh phüc lçii cOng 
cong khac theo phân cap. 

a) Du tu xây dirng cc 
ban cho các chucmg 
trinh, di;r an do cap xä 
quân 19 theo phân cap. 

b) Chi dAu tu phát trin tü 
nuOn thu tiên sir di;ing dat, 
xo so kiên thiêt cho các 
chucmg trInh, du an theo 
phân cap dâu tu cüa tinh. 

b) Chi du tu phãt trin tr 
nguôn thu tién sir di;ing dat 
do cap huyn quán 19 theo 
quy djnh cüa pháp luat. 

b) Chi dâu tu xâydrng 
các cong trinh, kêt câu 
h tang kinh të - xä hi 
cap xã tr nguôn huy 
dng dong gop cüa các 
to chüc, cá nhân cho 
trng dij an nhât djnh 
theo quy djnh cüa pháp 
1ut, do Hi dOng nhân 
dan cap xâ quy djnh 
dua vào ngân sách cap 
xã quãn 19. 

c) CAp bü lãi suAt tIn di;ing 
ixu di các chucing trinh, di;r 
an theo phan cap; bô sung 
von diêu 1 cho qu tài chInh 
nba nuOc ngoài ngân sách 
cap tinh (bao gôm bô sung 
vOn cho Qu phãt triên dat 
tinh); cap von üy thác qua 
Ngan hang chInh sách xã hi 
tinh; ho trçi dâu tu cho các 
dôi tucmg chInh sách khác 
theo phân cap. 

c) CAp bü lâi suAt tIn di;ing 
i.ru dai các chi.rcmg trInh, du 
an theo phân cap; cap von 
üy thác qua Ngân hang 
chInh sách xa hi cap 
huyn. 

c) Các khoãn chi dAu 
tu phát triên khác theo 
quy djnh cüa pháp luat. 



2 

STT Ngân sách cp tnh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xã 
d) Chi lap,  thm djnh, quyt 
djnh hoc phê duyt, cong 
bô và diêu chinh quy hoch 
tinh, quy hoch vüng; nhim 
vi quy hoach khác cüa cap 
tinh sü diing nguon von dâu 
tu theo quy djnh cüa pháp 
1ut ye dâu tu cOng. 

d) Chi lap,  thAm djnh, quyt 
djnh hoäc phé duyt, cong 
bO và diêu chinh quy hoach 
cap huyn; nhim vii quy 
ho?ch khác cüa cap huyn 
si~ diing nguôn von dau tu 
theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye dâu tu cong. 

d) Du tu va h trq vén cho 
cac doanh nghip cung cap 
san phâm, djch vi cong Ich 
do Nhà nuàc dt hang, cac 
to chi'rc kinh tê, các to chüc 
tài chInh cüa dja phtrcmg 
theo quy djnh cüa pháp luat. 

d) Các khoán chi du tu 
phát triên khác theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

e) Chi dAu tu phát trin các 
chuong trInh, di,r an theo 
Nghj quyêt cUa Hi dông 
nhân dan tinh; dôi irng các 
chi.rting trInh, dir an do 
ChInh phü quy djnh. 

e) Các khoán chi du Pr 
phát triên khác theo quy 
djnh cUa pháp 1ut. 

g) Các khoán chi du tix 
phát triên khác theo quy 
dnh cUa pháp 1ut. 

2 Chi thtrông xuyên theo 
phân cap quán 1 trong 
các Iinh vlyc 

Chi thtrông xuyen theo 
phân cap quail ly trong 
các lTnh v.yc 

Chi thircrng xuyên 
theo phân cap quãn 
ly trong các Iinh virc 

a) Su nghip giáo diic, dào 
to và dy nghe 

a) Su nghip iáo diic, dào 
t?o và dy nghê 

a) Sr nghip giáo diic 

- Giáo dic ph thông trung 
h9c, giáo dc thu?mg xuyên, 
phô thông dan tc ni ti-u, 
tang cuang cci sâ 4t chat 
cho các khOi h9c và các hot 
dng giáo diic khác do cap 
tinh quãn 1. 

- Giáo due ph thông và 
giáo diic thumg xuyên a 
các bc mâm non, tiêu h9c 
và trung h9c c sâ; trung 
tam giáo diic nghê nghip - 
giáo dic thu?mg xuyên, phô 
thông dan tc ni tru; tang 
cuang c sâ vt chat cho 
các khOi hc và các hot 
dng giáo diic khác do cap 
huyn quán 1. 

- H trq các hot dng 
giáo diic, dâo to trên 
dja bàn xä: Hi nghj 
giáo dic xã hang näm; 
ho trq các trix?mg h9c 
trên dja bàn xâ; hoat 
dng cüa Trung tam 
hc tp cong dOng; 
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STT Ngân sách cp flnh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xä 
- Cao ding, trung hçc 
chuyên nghip, dào tao  
nghe, dào tao  ngn hn và 
cac hmnh thi'rc dào tao,  bôi 
throng khac theo quy djnh 
phân cap quán I can b, 
cong chtrc, viên chixc. 

- Cong tác dào tao, bi 
duOng cüa các trung tam 
chInh trj; trung tam giáo 
nghê nghip - giáo diic dc 
thuing xuyên; dào tao laj 
can b, côn chrc khi 
Bang, doàn the, quán 1 nba 
nthc cap huyn, xA. 

b) Six nghip y t& dan s6 và 
gia dInh, bao gôm: hoat 
dng y tê dir phông, khám 
bnh, chüa beth, kinh phi 
dóng va ho trçY dong báo 
hiêm y té cho các dôi tuçcng 
do ngân sách nhà nu6c dong 
hoc h trçY theo quy djnh; 
v sinh an toàn thirc pham; 
dan so và gia dInh; các hot 
dng y tê khác. 

b) Sir nghi y t& kinh phi 
dóng báo hiém y té cho các 
dôi tuçlng dtrqc ngân sách 
nhà rnrâc ho trq theo quy 
djnh (các dôi tirçmg báo trçi 
xã hi); h trçY cong tác dan 
so; h trçl hoat dng phông 
bnh va cac hot dng y té 
khác trên dja bàn. 

b) Sir nghip y t& H 
trçl cong tác dan so và 
phvc vii cong tác 
khám, chüa bnh và 
các hoat dng thuOc 
linh vrc y tê khác trên 
dja bàn cap xâ. 

c) Chi quàn I hành chInh 
nhà ntrâc, dàng, doàn th, 
gm: Chi hot dng cüa các 
co quan quán 1 nhà nuâc, 
co quan Bang Cong san 
Vit Nam i cap tinh; hoat 
dng cüa cac to chrc chinh 
trj - xã hOi a cap tinh: Uy 
ban mt trn To quOc Vit 
Nam, Hi Cixu chiên binh 
Viêt Nam, Hôi Lien Hip 
Phii n Vit Nam, Hôi Nông 
dan Vit Nam, Doàn Thanh 
niên cong  san HO Chi Minh. 

c) Chi quãn 1 hành chInh 
nhà nuOc, dãng, doàn the, 
gôm: Chi hoat dng cüa các 
co quan quán 1 nhà nuc, 
co quan Bang Cong  san 
Vit Nam; hot dông cüa 
cac to chi.rc chInh tn - xã 
hi: Uy ban mt trn To 
quOc Vit Nam, Hi Cixu 
chiên binh Vit Nam, HOi  
Lien Hip Phii nü Vit 
Nam, HOi  NOng dan Vit 
Nam, Doàn Thanh then 
cong  san HO ChI Minh. 

c) Chi quãn 1 hành 
chInh nhà nuâc, dáng, 
doàn the, gôm: Chi 
hoat dng cUa các cci 
quan quãn 1 nhà 
nirâc, cci quan Bang 
Cong san Vit Nam 
cap xA; hoat dng cUa 
cac to chirc chInh trj - 
xA hi cap xã: Uy ban 
mt trn To quôc Vit 
Nam, Hi Cixu chiên 
binh Vit Nam, Hi 
Lien Hip Phi,i n Vit 
Nam, HOi  NOng dan 
Vit Nam, Doàn 
Thanh niên cong san 
Ho ChI Minh; chi h 
trq boat dng cho cac 
thôn, bàn, tO dan phO. 
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STT Ngãn sách cp tInh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xâ 
d) H trci cho cac th chiirc 
chInh trj xà hi - nghê 
nghip, to chute xà hOi,  to 
chire xâ hi - nghê nghip 
cap tinh theo quy djnh cUa 
ChInh phü vâ quyêt djnh cüa 
Uy ban nhân dan tinh. 

d) H trci cho các th chrc 
chmnh trj xA hi - ngh 
nghiêp, to chirc xä hOi,  to 
chirc xA hOi  - nghê nghip 
cap huyn theo quy dnh eüa 
pháp 1ut. 

d) H trci cho cac t 
chtrc chinh trj xã hi - 
nghê nghip, to churc 
xã hi, to chirc xà hi - 
nghê nghip cap xä 
theo quy djnh cüa pháp 
luat. 

d) Sir nghip van hoá thông 
tin, bao gOm: bào ton, báo 
tang, thu vin, biéu diên 
ngh thut; hot dng thông 
tin, truyên thông, xuât bàn, 
báo chI; các hot dng van 
hóa, thông tin khác do cap 
tinh quãn l, thirc hin. 

d) Sir nghip van hoá thông 
tin, bao gôm: các hott dng 
thu vin, trung tam van hóa, 
biêu din ngh thut và các 
hot dng van hóa, thông tin 
khác do cap huyn quãn l, 
thrc hin. 

d) Sir nghip van hóa 
thông tin cap xâ quân 
1, thirc hin (bao gôm 
chi h trçY thirc hin 
phong trào "Toàn dan 
doàn kêt xay durng di 
song van hóa" dugc 
lông ghép vâi cuc vn 
dng "Toàn dan doân 
kt xay dirng nông 
thôn mOi, do thj van 
minh". 

e) Chi sir nghip phát thanh, 
truyên hInh và các hoat 
dng thông tin khác, 

e) Chi sir nghip phát thanh, 
truyên hInh, tiêp kênh 
truyên hInh và các hot 
dng thông tin khác. 

e) Chi sir nghip phát 
thanh truyên thanh và 
các hot dng thông 
tin khác do cap xä 
quãn 1. 

g) Chi sir nghip th ditc th 
thao, bao gôm: bôi during, 
huAn luyn huân luyn viên, 
van dOng viên cac dôi tuyên 
cap tinh; các giãi thi dâu cap 
tinh; quãn 1 các cci sâ thi 
dau the due the thao Va cac 
hoat dng the dc, the thao 
khác cap tinh quán l. 

g) Chi sir nghip th diic th 
thao, bao gôrn: bôi duong, 
huân luyn huân luyn vien, 
van dong viên cac dôi tuyên 
cap huyn; các giái thi dâu 
cap huyn; quán l cac cc 
sO thi dâu the diic the thao 
va các hot dng the dc the 
thao khác cap huyn quãn 
1),. 

g) Chi sr nghip th 
dic the thao do xâ, 
phuông thj trân quán 
ly (bao gôm ho trci cac 
hot dng the diic, the 
thao a cci so). 
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STT Ngân sách cp tinh Ngãn sách cp huyn Ngân sách cp xa 
h) Chi sir nghip dam báo 
x hOi,  bao gôm: các hot 
dng dam bão xâ hOi  cho 
các trung tam, các tri xâ 
hOi, Ban Quãn l Nghia 
trang vâ Don tiêp than nhân 
1it s5; hot dng chàm soc 
và báo v trê em; phOng 
chông các t nn xâ hOi;  cüu 
tê xâ hOi,  ciru doi, trçr giüp 
dot xuât trong các tru&ng 
hçip cap bach khäc phtc 
thiên tai, djch bnh, ...) trên 
din rng vâi mlIc dO 
nhiêm tr9ng; thäm hOi các 
dOi tucmg chinh sách; các 
chInh sách an,  sinh xä hOi  
dôi vói các dôi tucYng cap 
tinh quán l; các chInh sách 
xã hOi  và các hot dng xA 
hOi khác cap tinh quãn l, 
thirc hin. 

h) Chi sir nghip dam báo 
xã hOi,  bao gm: ch dO trçi 
giüp thtring xuyen, dOt  xuât 
các doi ttrçng báo trV xã 
hOi;  cru tê xã hOi,  ciru dói, 
trç giüp dOt  xuât trong các 
tru?ng hcip cap bach (khäc 
phiic thiên tai, dlch  bnh, tai 
nn...); thm hOi cac dôi 
tucmg chInh sách; chäm soc 
nghia trang ha s; hoat 
dng quàn l, diêu tra thông 
kê hO nghèo và giám nghèo; 
lao dOng  vic lam; các hoat 
dOng  chäm soc và bão v tré 
em; các chInh sách an sinh 
xA  hOi  dôi vOi các dOi tuçmg 
do cap huyn quán 1)'; các 
chInh sách xA hOi  và các 
hot dng xA hOi  khác do 
cap huyn quán 1, thrc 
hin. 

h) Chi dam báo xâ hOi: 
chi trçi cp hang tháng 
cho can bO xâ nghi 
vic theo ch dO quy 
dinh; chi tng qua, 
chUc th9, mirng th9 dôi 
vâi nui cao tuôi; chi 
ciru tê xä hOi;  thäm hOi 
các dôi tuçing chInh 
sách; chäm soc nghia 
trang 1it s; các chInh 
sách xã hOi  và cong tác 
x hi khác. 

i) Chi quc phOng, an ninh, 
trt tir, an toàn xâ hOi thuOc 
nhim vii chi cüa ngân sách 
cp tinh 

i) Chi qu& phông, an ninh, 
trot tsr, an toàn xa hi thuOc  
nhim vi chi cüa ngán sách 
cAp huyn 

i) Chi quOc dan quân 
tr v, trt tir, an toàn 
xã hOi thuOc nhim vi 
chi cüa ngân sách cap 
xa 

ii. Chi qu6c phOng: ii. Chi quc phOng: ii. Chi quc phOng: 

- T chi.'rc hOi  nghj, tp huAn 
nghip vii và báo cáo cOng 
tác quOc phOng cüa dia 
phrnng; thim vi xây dirng 
va hot dOng khu c phOng 
thu. 

- Chi th chirc hOi  nghj, tp 
huân nghip vi và báo cáo 
cOng tác quôc phOng; các 
cuOc hOi thao,  hOi  thi; nhim 
vii xay dung và hot dOng 
khu vurc phOng thu. 

- float dng Ban Chi 
huy quân sr cap xa. 

- T cht'rc và huy dOng lurc 
h.rcing du bj dng viên; to 
churc và hoat dng cüa hic 
h.rong dan quân tu ye, thuc 
hin cOng tác tuyên quân; 
chi mua sam trang phic cho 
lurc krçing dan quân tr v. 

- Chi thc hin Luât Dan 
quân tr v: tp huân, huân 
luyn dan quãn tr v và các 
nhiém vu dan quân tu ye 
khác do cap huyn to chirc, 
thuc hin (khong bao gOm 
mua sam trang phiuc cho 
1rc lucmg dan quân tur v). 

- Chi huAn 1uyn dan 
quân tir v, các khoán 
phii cap huy dOng dan 
quân tu ye, tO chuc va 
hoat dng cüa lirc 
lixçing dan quân tur v 
thuOc  nhiêm vi chi cüa 
ngán sách xâ theo quy 
dinh. 
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STT Ngân sách cp tinh Ngãn sách cp huyn Ngân sách cp xã 
- Dam barn ch d, chInh 
sách dôi vài si quan di bj và 
h9c vien dào t?o  si quan d%r 
bj; cong tác giáo dc quOc 
phông toãn dan và chi bôi 
dung kiên thtrc quOc phOng 
cho can b, cOng chirc lath 
dao chU chôt h9c tai  tnrtYng 
quân sir theo quy djnh; dào 
t?o can b quân S%T Xã, 

phumg, thj trân. 

- T chi'rc va huy dng lirc 
krcmg du bj dng viên; thixc 
hin cong tác tuyen quãn. 

- Cong tác dang k 
nghia v quân sr, cong 
tác nghia vu quân sir 
khác thuc nhim vi 
chi cüa ngân sách cp 
xâ theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

- H trçi xay dirng, sira chüa 
các cong trInh chien dâu, 
phiic vii chiên dau, doanh 
trai, kho tang cüa cci quan 
quân sir da phuong, tnring 
quân sr dja phi.rorng theo 
khà näng ngãn sách. 

- H trçi xay drng, süa chUa 
cac cong trInh chiên dâu, 
phiic vi chiên dâu, doanh 
tr?i, kho tang cüa cv quan 
quân sr dja phung, trithng 
quân sr dja phucmg theo 
khá nng ngân sách. 

- Dam báo các nhim 
vii khác thuOc  nhim 
vi chi quOc phông do 
ngân sách xä dam bão 
theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 

- Dam bão các nhiêm vi 
khác thuc nhim vii chi 
quOc phông do ngân sách 
tinh dam báo theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

- Dam bâo các nhim vii 
khác thuOc  nhim v1i chi 
quOc phông do ngân sách 
huyn darn bão theo quy 
djnh cUa pháp 1ut. 

i2. Chi an ninh và trât tu, an 
toàn xà hOi: 

12. Chi nn ninh và trot  tr, an 
toàn xa hôi: 

i2. Chi trt ttr an toàn 
xä hi: 

- H trçi các chin djch 
phông, phOng chong các 1oi 
ti pham, gi gin an ninh 
trat tr và an toàn xâ hi; so 
kêt, tOng két phong trào 
quân chüng báo v an ninh 
To quOc. 

- H tr thrc hin chin 
djch gi gin an ninh trt flr 
c sâ. 

- Dam báo hoat dng 
cUa Cong an cap xA 
theo phân cap; boat 
dng cüa hrc 
1ung bâo v dan phô. 

- H trçl cong tác phOng cháy, 
chUa cháy; h trçl cái t?o,  süa 
chUa nhà tam giam, tam  giC, 
mua sam trang thiêt bj, 
phuong tin nghip vi theo 
khâ nng ngãn sách dja 
phuong. 

- Xây dijng phong trào quAn 
chüng bâo v an ninh, trt 
tir, an toãn xA hi; so két, 
tong kêt phong trào quân 
chüng bâo v an ninh TO 
quôc. 

- Chi tuyên truyn, vn 
dng và to chi'rc phong 
trào báo v an ninh, 
trt tr an toân xâ hOi 
trên dja bàn cap xä. 
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STT Ngân sách cp finh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xA 
- Các nhiêm vii khac v linh 
virc an ninh vã trât tu, an 
toân xA hOi  do ngãn sách 
tinh dam báo theo quy djnh. 

- Các nhim vv khác v linh 
vuc an ninh vã trât tir, an 
toân xâ hOi  do ngân sách 
huyn dam báo theo quy 
djnh. 

- Các nhim vu khác 
thuc an ninh, trt flr, 
an toãn x hi cüa 
ngân sách dja phucing 
theo quy djnh. 

k) Chi s nghip khoa h9c 
và cong ngh, bao gôm các 
nhim vu nghiên cihi, lrng 
d%lng khoa h9c, cong ngh; 
các hot dng sir nghip 
khoa hQc, cong ngh khac. 

k) Chi sir nghip khoa h9c 
cong nghé: Chi 1rng ding, 
chuyn giao khoa h9c, cong 
ngh; các hoat dng sr 
nghip khoa h9c, cong ngh 
khác (cp huyn không có 
nhim vu chi nghién ctu 
khoa h9c và cong nghê). 

1) Chi hoat dng sir nghip 
kinh tê 

1) Chi hot dng sir nghip 
kinh tê 

1) Chi hot dng sir 
nghip kinh tê 

- Sir nghip giao thông: Duy 
tu, báo duong vâ sra chia 
cau, du?mg vã cac cong 
trinh giao thông khác; 1p 
biên báo và các bin pháp 
an toàn giao thông trên các 
tuyên du?ing do tinh quán 
l. 

- Sir nghip giao thong, bao 
gôm hot dng quãn 1, bão 
trI, sira cha, báo dam hot 
dng, an toàn giao thông 
trên các tuyén diRing ni thj, 
lien huyn duçic tinh phân 
cap quán l'. 

- Sir nghip giao 
thông: Hot dông báo 
tn, quãn 1 sir ding, 
khai thác kêt câu ha 
tang giao thông do cap 
xã quãn 1 theo phân 
cap. 

- Sr nghip kin thit thj 
chInh: Duy tu, báo duOng h 
thông den chiêu sang, via 
he, h thông cap nuc, thoát 
nuàc, cong viên vâ các hoat 
dng kiên thiêt thj chInh 
khác do &m vj cap tinh 
quãn 1 thrc hin. 

- Sir nghip kin thi& thj 
chInh: Duy tu, báo duong h 
thông den chiêu sang, via 
he, h thông thoát nuâc, 
cOng viên, cay xanh do thj 
và các hot dng sir nghip 
thj chInh khác do các dan vj 
cap huyn thirc hin. 

- Sir nghip thj chInh: 
Duy tu, bão du&ng trii 
s, din chiêu sang, via 
he và thoát nuâc cong 
cong tai trung tam xã 
và các dtthng hem 
thuc khu dan ctr; các 
cOng trInh phüc lqi 
cOng cong khác do cap 
xäquãn1). 
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STT Ngân sách cp tinh Ngân sách cp huyn Ngãn sách cp xä 
- Six nghip nông nghip, 
lam nghip, diem nghip, 
thüy san, thüy lçri và phát 
triên nông thôn: Duy tu, báo 
dtrOng các tuyen dê, các 
cong trInh thüy lçii do tinh 
quãn l, các tr?m trai nông 
nghiêp, lam nghip, ngu 
nghip; cong tác khuyên 
lam, khuyên nông, khuyên 
ngu; chi khoanh nuoi, bão 
v, phông chong cháy rirng, 
bão v nguôn lçii thüy san 
do các don vj cap tinh quán 
1', thrc hin. 

- Sir nghip nông nghip, 
lam nghip, diem nghip, 
thüy san, thüy 1çi và phát 
triên nông thôn: Duy tu, bão 
duông các tuyên dê, các 
cong trInh thüy lqi, các tr?m 
tri nông nghip, lam 
nghiêp, ngu nghip; cong 
tác khuyen nông, khuyên 
lam, khuyen ngu; chi 
khoanh nuoi, báo v phông 
chông cháy rrng, báo v 
nuôn lqi thüy san, do 
cap huyn quàn 1, thrc 
hin. 

- Six nghip nông 
nghip, thüy lqi, ngu 
nghip và lam nghip: 
Hoat dng báo v, nuôi 
trông, chäm sóc, báo 
dix0ng, si:ra chüa, vn 
hành, khai thác trong 
nông nghip, lam 
nghip, diem nghip, 
thüy san, thUy lçii; dnh 
canh, djnh cix và phát 
triên nông thôn do cap 
xâ quãn l thrc hin; 
ho trq cOng tác khuyên 
nông,, khuyên ngu, 
khuyên lam. 

- Sr nghip tài nguyen: Các 
hoat dng dieu tra, quân l 
dat dai, tài nguyen; do dc 
va bàn do, do dc dja giài 
hãnh chInh; km trCt ho so 
dja chInh và cac hoat dng 
quân l tài nguyen khác 
thuc cap tinh quãn l. 

- Su nghip tâi nguyen: Do 
dc, chinh l bàn do dja 
chInh, 1p ban d, chinh l 
biên dng ho so dja chInh, 
luu trCr ho so dja chInh, 
thông kê, kiém kê dat dai và 
các hot dng sir nghip tài 
nguyen khác co quan cap 
huyn thirc hin theo phân 
cap. 

- Các sr nghip kinh th 
khác do cap xã quãn 
l. 

- Cong táC khuyn công; 
hoat dng xüc tiên dâu tir, 
thuong mai  và du ljch do 
cap tinh quàn l. 

- Cong tác khuyn công; 
hot dn xüc tién dâu tt.r, 
thuong mai,  du ljch do cap 
huyn quán l; diêu tra co 
bàn do don vj cap huyn 
thirc hin. 

- Chi h trçi theo cac chixong 
trmnh, chInh sách ye kinh tê 
dã duqc HOi  dOng nhãn dan 
tinh quyêt djnh. 

- Chi h trçi theo các chixcing 
trInh, chInh sách ye kinh tê 
dà duçc Hi dông than dan 
tinh quyet djnh. 

- Các sr nghip kinh th khác 
do cap tinh quán l. 

- Các sir nghip kinh t khác 
do cap huyn quãn l. 

m) S%r nghip bao v môi 
trtrYng 

m) Sir nghip bão v mOi 
tnxmg 

m) Sir nghip bão v 
môi tmng 



9 

STT Ngn sách cp tinh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xã 
- Xây dirng chiên krçic, dé 
an, chuong trInh, ké hoch, 
quy hotch báo v rnôi 
trung tinh; hot &ng thâm 
dinh báo cáo dánh giá môi 
tnxng chiên lixcic cüa tinh. 

- Thng ké, dánh giá tInh 
hInh o nhiêm, suy thoái và 
sr cô môi tnthng, phOng 
nra, rng phó khäc phiic sij 
cô môi tnrng, quán 1 chat 
thai trên dja bàn theo phãn 
cap. 

- Xác nhn, kim tra 
vic thirc hin ké 
hoch báo v môi 
trung theo Uy quyn 
cüa Uy ban nhân dan 
cap huyn. 

- Hot dng cüa h thng 
quan träc tài nguyen va môi 
trithng do các cci quan, &n 
vj dja phumg quãn 1 (bao 
gôm 4n hành, bào duOng, 
bão trI, süa chIta, hiu 
chuân, kiêm djnh, thay the 
thiêt bj phii trçY, cong ciiI, 

d%ing cii); xây ding va thrc 
hin các chuccng trInh quan 
tràc hin trtng môi trung, 
các tác dng dôi vâi mOi 
trung cüa tinh. 

- H trçi duy trI, vn hành 
cac cong trInh xir 1' ô nhim 
môi trithng cong cong do 
huyn quán 1; h trçi si:ra 
chüa, cài to các cong trInh 
ha tang k thut bão v môi 
trumg cho các lang nghê 
duçc khuyên khIch phát 
triên. 

- Quán 1 các cong 
trInh v sinh cOng 
cong trén dja bàn xã; 
h trq các hot dng 
giám thiêu, thu gom, 
vn chuyên, xcr 1 rác 
thai sinh ho?t, v sinh 
môi trtthng khu dan 
Cu, ncYi cOng cong 
thuc dja bàn quán 1; 
xây dung mô hmnh ye 
báo v mOi tru?Yng ti 
khu dan cu. 

- H trçl cong tác xi 1 ô 
nhim môi tru?ng theo du 
an, nhim vi môi truông 
duçic cap có thâm quyén phê 
duyt. 

- H trq hoat dng thu gom, 
phân 1oi, vn chuyên, xü 1 
Chat thai sinh hot t?i  dja 
phucmg. 

- H tr khc phic, xi 
1 ô nhiêm sau sr cô 
môi truOng. 

- Hot dng h th6ng thông 
tin, ci si dr 1iu ye môi 
truäng; thông kê môi 
truông; xây drng, cp nht 
b chi thj mOi trumg; xay 
drn báo cáo mOi truYng; 
truyên thông ye bão v môi 
trLr&ng; h trçi cong tác 
thanh tra, kiêm tra ye bão v 
mOi tnthng. 

- Truyn thông v báo v 
môi truYng; h trçi cong tác 
thanh tra, kiêm tra ye báo v 
môi trii?mg. 

- Tuyên truyn, ph 
biên pháp 1ut ye bão 
v mOi tru?mg cho các 
h gia dInh, cá nhân 
trén dja bàn; kiêm tra 
vic chap hành pháp 
luat ye báo v mOi 
truô'ng cUa hO gia dInh, 
cá nhân. 

- Diu tra, th6ng kê, dánh 
giá tInh hInh 0 nhim, suy 
thoái và sir cO mOi tru&ng, 
phông ngi'ra, img phó khàc 
phc sir cO mOi tnthng, quãn 
1 chat thai. 

- Hot dng xác nhn k 
hoch bão v mOi trirmg 
dcn giãn; xây dirng báo cáo 
môi tru?mg djnh ks', dOt 
xuât. 

- Các hot dng khác 
Co lien quan den thim 
vi bão v mOi tnxng 
thuOc phm vi, thâm 
quyen cap xã quãn 1, 
thrc hiên. 
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STT Ngân sách cp tinh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xä 
- Hoat dng cüa Ban Chi 
dao, Ban diéu hành, Van 
phOng thi.thng trirc ye bâo v 
môi trumg do Uy ban than 
dan tinh quyet djnh thành 
lip; von dôi 1rng các dr an 
hçip tác quôc tê ye báo v 
môi tnthng; triên khai kê 
hoach ye báo ton da dng 
sinh hQc. 

- Các hot dng khác Co lien 
quan den nhim vu bão v 
môi tnrng thuc phm vi, 
thm quyn cap huyn quãn 
1, thuc hin. 

- Các hoat dng khác cO lien 
quan den thim v1i báo v 
môi truO'ng do cap tinh quân 
l', thirc hin. 
n) Các khoán chi thtr?ng 
xuyen khác cüa ngân sách 
theo quy djnh cüa pháp luât. 

n) Các khoán chi thi.r?mg 
xuyen khác cüa ngân sách 
theo quy djnh cüa pháp 1ut 

n) Các khoán chi 
thu?mg xuyên khác cüa 
ngân sách theo quy 
djnh cüa pháp 1ut 

3 Chi các Chucmg trInh mic 
tiêu Quoc gia, chsang trinh 
miic tiêu, dr an va nhim vi 
khác bô sung có mic tiêu tü 
ngân sáchtrung ucing do các 
ccx quan cap tinh thrc hin. 

Chi cac Chtnmg trInh mic 
tiêu Quoc gia, chucmg trinh 
mic tiêu bô sung có mlic 
tiêu tr ngân sách trung ucmg 
duçic phân cap theo quy 
djnh. 

4 Trã nçx gc, läi, phi và chi 
phi phát sinh khác cUa các 
khoán nçx chInh quyên dja 
phucxng. 

5 Chi b sung Qu dy trt tài 
chinh cap tinh. 

6 Chi b sung can d6i ngân 
sách, bô sung có m1Ic tiêu 
cho ngân sách cap huyên. 

Chi b sung can di, b 
sung có miic tiêu cho ngân 
sách cap xä. 

7 Chi chuyn ngun ngân 
sách cap tinh näm truâc 
sang ngân sách cap tinh näm 
sau. 

Chi chuyn ngun ngân 
sách cap huyn näm trithc 
sang ngân sách cap huyn 
nàm sau. 

Chi chuyn ngun 
ngân sách cap xã näm 
truâc sang ngân sách 
cap xã näm sau. 

8 Chi np len ngân sách cp 
trên. 

Chi np len ngân sách cp 
trén. 

Chi np len ngân sách 
cap trên. 
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STT Ngân sách cp tinh Ngân sách cp huyn Ngân sách cp xã 

9 Chi h trçl thuc hiên môt so 
nhiêm vu quy drnh tal diem 
a, b, c khoán 9 Dieu 9 Luât 
Ngân sách nhâ nuâc. 

Chi h trc thuc hiên môt so 
nhiêm vu quy dinh tai diem 
a, b, c khoãn 9 Diêu 9 Lust 
Ngân sách nhâ nuâc. 

Chi h tro thuc hiên 
môt so nhiém vu quy 
djnh ti diem a, b, c 
khoán 9 Diêu 9 Lu.t 
Ngân sách nba nuàc. 
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