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Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 và sửa đổi, bổ sung 
Điều 5 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 9  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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 
trưởng 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;

Xét Tờ trình số 9463/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc xem xét ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
Quy định phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND và Quy định 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định phân cấp nguồn thu ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế thực hiện 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan thuế quản lý 



đối với người nộp thuế.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm m, khoản 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 3 như sau:

“e) Lệ phí trước bạ nhà, đất từ các tổ chức, doanh nghiệp do Cục Thuế 
thành phố quản lý trực tiếp và cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh 
do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm m, khoản 3 như sau:

“m) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thành phố thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng;”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c và điểm g, khoản 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4 như sau:

“c) Lệ phí trước bạ nhà, đất (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa 
bàn các xã thuộc huyện Hòa Vang là khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện 
và ngân sách các xã) do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp; lệ phí trước 
bạ các tài sản khác (như ô tô, xe máy, tàu thuyền, ….) do Chi cục Thuế quận, 
huyện quản lý khoản thu (bao gồm từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do Chi 
cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp và từ các tổ chức, cá nhân khác);”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4 như sau:

“g) Lệ phí do các cơ quan nhà nước quận, huyện thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng;”

4. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 1, 2, 4; điểm a; khoản 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 1, điểm a, khoản 7 như sau:

“- Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh; tổ chức, doanh 
nghiệp do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh nghiệp 
vãng lai ngoại tỉnh trừ các tổ chức, doanh nghiệp có chương trung ương và 
chương tỉnh, thành phố phân giao nhiệm vụ cho Chi cục Thuế quản lý thu;”

b) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, khoản 7 như sau:

“- Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thu nợ thuế lợi tức, thuế thu 
nhập doanh nghiệp của các cá nhân, hộ kinh doanh) của doanh nghiệp và các tổ 
chức khác do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp (trừ thuế thu nhập 
doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp do Cục 
Thuế quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế 
tính và phát hành thông báo thu);”



c) Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 4, điểm a, khoản 7 như sau:

“- Thuế thu nhập cá nhân do Chi cục Thuế quận, huyện quản lý trực tiếp 
(trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân với tổ 
chức, doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố quản lý trực tiếp và tổ chức, doanh 
nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu).”

5. Thời điểm áp dụng: từ năm ngân sách 2017 (giai đoạn ngân sách 2017 
- 2020). Trừ nội dung phân cấp nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp: áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-
HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 như sau:

“Định mức phân bổ được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 không bao 
gồm:

- Chi lương, phụ cấp và các khoản có tính chất tiền lương;

- Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản theo tiêu chuẩn định mức quy định và 
theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở khả năng cân đối của 
ngân sách nhà nước hằng năm;

- Các khoản chi hoạt động đặc thù phát sinh không thường xuyên khác 
được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ chủ trì và chi hoạt động 
của các hội đồng, ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của trung ương và địa 
phương;

- Chi phí tiền điện, nước, vệ sinh, môi trường đối với các cơ quan, đơn vị 
có trụ sở trong Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố và chi phí vận hành 
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.”

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 6, khoản 2 như sau:

“- Định mức phân bổ kinh phí theo định biên đơn vị sự nghiệp: 36 triệu 
đồng/định biên/năm (định mức phân bổ này không bao gồm chi phí tiền điện 
nước, vệ sinh, môi trường của các đơn vị có trụ sở trong Tòa nhà Trung tâm hành 
chính thành phố và chi phí vận hành Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng).”

3. Thời điểm áp dụng: từ năm ngân sách 2017 (giai đoạn ngân sách 2017 
- 2020).

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 



đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền chỉ đạo 
cơ quan Thuế phân giao việc quản lý các nguồn thu cho phù hợp với phân cấp 
nguồn thu theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, 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 Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

     CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung


