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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách 
thành phố Đà Nẵng năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Tờ trình số 9586/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015; phương 
án xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa 
phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế 
- Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2016 là 

14.951.000 triệu đồng; trong đó:
a) Thu nội địa  : 12.571.000 triệu đồng;
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu  :   2.200.000 triệu đồng;
c) Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách nhà nước  :      180.000 triệu đồng.
2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu trung ương bổ sung có mục tiêu 

và thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương) là 14.789.202 triệu đồng. Chia 
ra:

a) Ngân sách thành phố   : 11.813.453 triệu đồng;
b) Ngân sách quận, huyện và phường, xã   :   2.975.749 triệu đồng.



Điều 2. Dự toán chi ngân sách
1. Thống nhất các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách theo Tờ trình số 9586/TTr-

UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó:
a) Thống nhất hủy bỏ chủ trương trích 2% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để phân 

bổ thực hiện nhiệm vụ khai thác đất, giao đất. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất được bố 
trí dự toán chi để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di 
dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất 
đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các 
nhiệm vụ chi khác theo quy định.

b) Phân bổ chi thường xuyên các lĩnh vực cao hơn định mức quy định tại Nghị 
quyết số 104/2010/NQ-HĐND ngày 03/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố trên 
cơ sở khả năng cân đối nguồn thu ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ chi năm 2016. 

c) Đối với sự nghiệp giáo dục: Phân bổ đảm bảo cơ cấu chi con người theo mức 
lương cơ sở 1.150.000 đồng (80%), chi khác (20%) được xác định trên quỹ lương, phụ 
cấp và các khoản đóng góp theo mức lương 1.150.000 đồng.

d) Định mức chi quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp tính theo theo phụ lục kèm theo. Trong đó, định mức chi hành chính đối với 
những người hoạt động không chuyên trách phường, xã tăng từ 6 triệu đồng lên 9 triệu 
đồng/người.

2. Thống nhất phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương 
năm 2016 là 14.789.202 triệu đồng, gồm:

a) Chi ngân sách thành phố  : 11.813.453 triệu đồng. 
Phân theo lĩnh vực:
- Chi đầu tư phát triển  :    6.033.276 triệu đồng.
Trong đó: Chi từ nguồn tạm ứng tồn ngân KBNN  :       500.000 triệu đồng.
- Chi thường xuyên  :    3.311.941 triệu đồng.
Trong đó: 
 + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề  :       414.884 triệu đồng.
 + Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ  :         35.470 triệu đồng.
 + Chi sự nghiệp môi trường  :       232.712 triệu đồng.
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính  :         20.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách  :       301.819 triệu đồng.
- Chi bổ sung ngân sách quận, huyện   :   1.460.672 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 154.500 triệu đ

ồng. Trong đó, chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là: 130.000 triệu đồng.
b) Chi ngân sách quận, huyện và phường, xã    : 2.975.749  triệu đồng.
  Trong đó: 
- Chi xây dựng cơ bản theo phân cấp    :    115.000 triệu đồng.



- Chi thường xuyên    : 2.752.718 triệu đồng.
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề   : 1.083.359 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ   :        1.600 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp môi trường   :      21.273 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách quận, huyện và phường, xã     :       82.531 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách   :       25.500 triệu đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Điều 4. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự 

toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 cho từng ngành, 
từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 
- 2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

       CHỦ TỊCH
             

                      Trần Thọ


