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TỜ TRÌNH 

Về việc phê chuẩn quy định về phân cấp nguồn thu, 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi 

các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và 

định mứcphân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 của Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 200-TB/TU ngày 07/12/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Thông báo kết luận số 204-TB/TU ngày 13/12/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5332/STC-NS ngày 

13/12/2021 (sau khi lấy ý kiến các đơn vị, địa phương liên quan; ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 540/BC-STP ngày 29/11/2021); để tăng 

cường hiệu quả quản lý, phù hợp trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn 

chi thường xuyên ngân sách địa phương theo quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn Nghị quyết quy định về phân 

cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ 

chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; với các 

nội dung chủ yếu sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách giai 



2 
 

 

 

đoạn 2017-2021, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017 đã đạt được 

nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao tính chủ động của các cấp nhằm khai 

thác, sử dụng tốt nguồn lực sẵn có, tạo nguồn lực mới tại các địa phương để phát 

triển kinh tế - xã hội; tuy vậy, trong quá trình thực hiện có những nội dung 

không còn phù hợp với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 

2022-2025. Do đó, việc sắp xếp, cơ cấu lại thu - chi ngân sách địa phương giai 

đoạn 2022-2025 là cần thiết, đảm bảo công bằng, công khai, phù hợp cân đối 

ngân sách giữa các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn mới; ngân 

sách cấp tỉnh, cấp huyện điều hoà chung nguồn thu trên địa bàn, tránh mất cân 

đối cục bộ do một số địa phương vượt thu, còn một số địa phương khác hụt thu, 

tạo chủ động cho các cấp ngân sách thực hiện nhiệm vụ được giao. 

II. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015  

và các quy định hiện hành, trong đó tập trung một số nguyên tắc, tiêu chí sau: 

- Việc xây dựng phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn 

thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-

2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  

- Phân cấp ngân sách phải tạo sự chủ động trong việc quản lý điều hành 

của các cấp ngân sách và đảm bảo huy động tốt nguồn thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn phấn đấu tăng thu các cấp ngân sách địa phương. Tăng quyền hạn 

và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý ngân sách nhà 

nước; phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu thực hiện cơ cấu lại chi 

ngân sách nhà nước; khuyến khích các địa phương tiết kiệm chi thường xuyên 

để tăng chi đầu tư, chủ động bố trí nhiệm vụ chi thực hiện các mục tiêu, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, 

góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 - Đảm bảo tính tập trung của ngân sách tỉnh để thực hiện đề án, chính 

sách chung của địa phương; hỗ trợ phát triển đồng đều giữa các khu vực trong 

tỉnh. Phân cấp được thực hiện từ năm 2022 và ổn định trong giai đoạn 2022- 

2025; trường hợp có sự biến động lớn do ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế xã 

hội đối với một số địa bàn, khu vực hoặc thay đổi về phân cấp tổ chức thu dẫn 

đến sự thay đổi lớn về số thu ngân sách thì UBND tỉnh sẽ tham mưu phương án 

điều chỉnh phù hợp.  

- Tăng cường phân cấp và phân chia tỷ lệ phần trăm (%) nguồn thu tại 

chỗ, đảm bảo cho các địa phương có nguồn thu cân đối tối đa cho nhiệm vụ chi 

thường xuyên và dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; giảm dần số bổ sung 

trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên, xem xét thêm các địa phương có nguồn 

thu lớn để điều chỉnh phù hợp, không để xảy ra tình trạng thu thừa cân đối chi 

nhưng không điều hòa chung cho các địa phương khác khó khăn về nguồn thu. 
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- Trong thời kỳ ổn định ngân sách, để khuyến khích phát triển, tăng nguồn 

thu, khuyến khích các cấp chính quyền địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách, 

không thực hiện điều chỉnh quản lý thu đối với các đơn vị nộp thuế giữa các cấp 

ngân sách; gắn nguồn thu với nhiệm vụ chi cho từng cấp chính quyền địa 

phương theo hướng tăng cường phân cấp cho cơ sở; tăng cường quản lý thu, 

chống thất thu; hạn chế phân chia các nguồn thu có quy mô nhỏ cho nhiều cấp 

ngân sách. 

- Định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương được 

xây dựng cho các lĩnh vực chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phù 

hợp khả năng cân đối ngân sách và là cơ sở để xây dựng và phân bổ dự toán 

ngân sách năm 2022 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách); trường hợp dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương tính theo nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức năm 2022 thấp hơn dự toán năm 2021 (sau khi xác định lại đảm bảo đủ chế 

độ tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất tiền lương, chi hoạt động thường 

xuyên, các chế độ, chính sách theo quy định) sẽ được hỗ trợ để không thấp hơn. 

- Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành 

chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương với yêu cầu triệt để tiết kiệm. Thực 

hiện tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ 

công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính 

đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự 

nghiệp công lập, tăng nguồn đảm bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng 

chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy 

động các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2022 là cơ sở để các địa phương làm căn cứ xây dựng dự toán cho các năm tiếp 

theo. Hàng năm trong quá trình xây dựng dự toán, tùy theo khả năng ngân sách 

địa phương để bổ sung thêm kinh phí. 

- Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, dễ thực hiện và đảm bảo công 

bằng, công khai và minh bạch. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết thực hiện đúng quy trình quy 

định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: gồm 05 Điều 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

- Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

- Điều 3. Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và 

phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. 
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- Điều 4. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên 

ngân sách địa phương năm 2022. 

- Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết: có dự thảo Nghị quyết kèm 

theo, cụ thể: 

- Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và 

phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 (Chi 

tiết tại Phụ lục số 01 và phụ biểu kèm theo dự thảo Nghị quyết).  

- Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo dự thảo Nghị 

quyết). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 
- Lưu : VT, TH1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Võ Trọng Hải 
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