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Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp

ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân 

sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc 
hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 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 định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 
tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 
một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy 
định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu 
chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 
và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố 
Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành 
phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp 

ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa 
ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 
hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

2. Đối với chi đầu tư phát triển của huyện Hòa Vang thực hiện theo các nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định riêng của Hội đồng nhân dân thành phố.
 Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ 
quan khác ở thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, huyện đảo Hoàng Sa, Ủy 
ban nhân dân các phường, xã.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, phân bổ, chấp 
hành dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Áp dụng pháp luật và giải thích từ ngữ
1. Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế (cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách 
nhà nước) thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan 
thuế quản lý đối với người nộp thuế và các văn bản hướng dẫn của ngành Thuế. 

2. Cơ quan thuế các quận được hiểu bao gồm Chi cục Thuế quận Hải Châu, 
Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu, Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ 
Hành Sơn, Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang.

3. Ủy ban nhân dân quận được hiểu bao gồm Ủy ban nhân dân quận, các cơ 
quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các phường.

4. Các cơ quan thuộc thành phố được hiểu bao gồm các sở, cơ quan ngang sở, 
cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan khác ở thành phố.

5. Ngân sách thành phố được hiểu bao gồm cả đơn vị dự toán Ủy ban nhân dân 
quận, đơn vị dự toán phường khi thí điểm tổ chức mô hình tổ chức chính quyền đô 
thị.

Chương II
PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI 



CỦA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Điều 4. Nguồn thu của ngân sách thành phố
1. Các khoản thu ngân sách thành phố được hưởng 100% (bao gồm cả các 

khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm:
a) Thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu, khí) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Cục Thuế thành phố và cơ 
quan thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, trừ số thuế tài nguyên đã 
phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm a, Khoản 
1 Điều 5 của Nghị quyết này.

b) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp (nếu có) 
do cơ quan thuế các quận quản lý khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận.

c) Tiền sử dụng đất, trừ tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý và trừ tiền sử dụng đất phân cấp cho 
ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 5 
của Nghị quyết này.

d) Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (không kể tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 
hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí), trừ tiền cho thuê đất, thuê mặt nước phân cấp 
cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều 
5 của Nghị quyết này.

đ) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
e) Lệ phí môn bài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do Cục Thuế thành 

phố và cơ quan thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế.
g) Lệ phí trước bạ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân do Cục Thuế thành 

phố và cơ quan Thuế các quận trực tiếp quản lý đối với người nộp thuế và tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và phát hành thông báo 
thu (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất của cá nhân vãng lai phát sinh trên địa bàn huyện Hòa 
Vang).

h) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ số điện toán.
i) Các khoản thu hồi vốn ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế 

(bao gồm cả gốc và lãi); thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân 
dân thành phố đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích 
lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban 
nhân dân thành phố quản lý bao gồm các doanh nghiệp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định.

k) Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do thành phố làm chủ sở hữu hoặc doanh nghiệp mà có vốn của ngân sách 



thành phố tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ 
chức khác thuộc thành phố quản lý; thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và 
chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý theo quy định của 
pháp luật về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa.

l) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá 
nhân ở nước ngoài trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý.

m) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố 
thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi phí 
hoạt động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành 
phố và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố thực hiện sau khi trừ phần được trích 
để bù đắp chi phí theo quy định pháp luật. 

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (không kể phí bảo vệ môi 
trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than) do Cục Thuế thành phố và cơ 
quan thuế các quận quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, trừ số phí bảo vệ môi 
trường đã phân bổ cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng theo quy định tại 
điểm h, Khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này.

n) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng.

o) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định 
của pháp luật do các cơ quan nhà nước thuộc thành phố thực hiện.

p) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc thành phố xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp 
luật.

q) Thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước phần ngân sách địa phương được hưởng theo quy định của pháp luật.

r) Tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp giao khu vực biển thuộc 
thẩm quyền giao của Ủy ban nhân dân thành phố.

s) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác của các phường; 
thu đền bù thiệt hại đất cho các phường theo quy định của Luật Đất đai.

t) Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
u) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân và đóng góp tự nguyện của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân sách thành phố theo quy định của 
pháp luật.

v) Thu từ quỹ dự trữ tài chính thành phố.
x) Thu kết dư ngân sách thành phố.
y) Các khoản thu khác ngân sách thành phố được hưởng theo quy định của 

pháp luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách thành 
phố được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm 
nộp ngân sách địa phương được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo 



từng khoản thu do đơn vị thuộc cấp trung ương, thành phố quản lý nộp ngân sách 
nhà nước.

2. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa 
phương theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước và tại 
Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 
của Chính phủ (bao gồm cả khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý 
thuế), gồm: 

a) Thuế giá trị gia tăng, trừ thu từ hàng hoá nhập khẩu và từ hoạt động xổ 
số kiến thiết, kể cả xổ số điện toán. 

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ 
số điện toán và từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí.

c) Thuế thu nhập cá nhân.
d) Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thu từ hàng hoá nhập khẩu, bao gồm cả 

thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong 
nước và từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả xổ số điện toán).

đ) Thuế bảo vệ môi trường, trừ thu từ hàng hóa nhập khẩu. 
3. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương. 
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách thành phố năm trước chuyển sang.
Điều 5. Nguồn thu của ngân sách huyện Hòa Vang 
1. Các khoản thu ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 100% (kể cả các 

khoản tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế), gồm:
a) Thuế tài nguyên của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn 

huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế.

Đối với thuế tài nguyên của người nộp thuế phát sinh trên địa bàn huyện Hòa 
Vang nhưng khai, đóng thuế tại địa bàn khác thì được tính, phân bổ số thuế phải nộp 
và điều tiết cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 100% từ số thuế được phân 
bổ này. 

b) Tiền sử dụng đất thu từ cá nhân, hộ gia đình trong nước phát sinh trên địa 
bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý khoản 
thu ngân sách nhà nước (thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban 
nhân dân huyện Hòa Vang, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện 
xử lý hồ sơ và chuyển hồ sơ địa chính cho Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang 
thông báo thu).

c) Thu từ cho thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm từ các tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang, không phân biệt cơ quan 
quản lý thu (trừ tiền thuê đất trong các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao do Ban 
Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý và các cụm 
công nghiệp do nhà nước đầu tư, nếu có).



d) Lệ phí môn bài của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn 
huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế.

đ) Lệ phí trước bạ từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện Hòa 
Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người 
nộp thuế (trừ lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn các xã là khoản thu phân 
chia giữa ngân sách huyện và ngân sách các xã); lệ phí trước bạ nhà, đất của cá nhân 
vãng lai phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Cục Thuế tính và phát hành thông 
báo thu và lệ phí trước bạ các tài sản khác (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,...) của các tổ 
chức, cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm 
Lệ - Hòa Vang quản lý khoản thu ngân sách nhà nước.

e) Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện 
Hòa Vang quản lý.

g) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho 
các cơ quan, đơn vị do huyện Hòa Vang quản lý.

h) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước thuộc huyện Hòa 
Vang thực hiện, không kể khoản được cấp có thẩm quyền cho khấu trừ để khoán chi 
phí hoạt động; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
huyện và doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện thực hiện sau khi trừ phần được trích 
để bù đắp chi phí theo quy định pháp luật.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phát sinh trên địa bàn 
huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế.

Đối với số phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản của người nộp phí phát 
sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang nhưng khai, đóng phí tại địa bàn khác thì được 
tính, phân bổ số phí phải nộp và điều tiết cho ngân sách huyện Hòa Vang được hưởng 
100% từ số phí được phân bổ này. 

i) Lệ phí do các cơ quan nhà nước huyện Hòa Vang thực hiện thu, trừ lệ phí 
môn bài và lệ phí trước bạ đã được quy định riêng.

k) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định 
của pháp luật do các cơ quan nhà nước huyện Hòa Vang thực hiện (Chương thuộc 
huyện theo quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước).

l) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc huyện Hòa Vang xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của 
pháp luật.

m) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cho ngân sách huyện Hòa Vang 
theo quy định của pháp luật.

n) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo 
quy định của pháp luật cho ngân sách huyện Hòa Vang theo quy định của pháp luật.

o) Thu kết dư ngân sách huyện.



p) Các khoản thu khác ngân sách huyện được hưởng theo quy định của pháp 
luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách huyện Hòa 
Vang được hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp 
ngân sách huyện được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu 
do đơn vị thuộc huyện Hòa Vang quản lý nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương 
của huyện).

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách thành phố 
với ngân sách huyện Hòa Vang (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán 
riêng theo từng tiểu mục), gồm: 

a) Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh; tổ chức, doanh nghiệp 
phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang 
quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh 
trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý 
khoản thu ngân sách nhà nước.

b) 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 
phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang 
quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển 
nhượng bất động sản của tổ chức, doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý trực tiếp đối 
với người nộp thuế và tổ chức, doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế tính và 
phát hành thông báo thu - quản lý khoản thu ngân sách nhà nước).

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các cá nhân, 
hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, các loại hình doanh nghiệp 
và các đơn vị khác phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục Thuế khu vực 
Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế; thuế tiêu thụ đặc biệt từ 
hoạt động karaoke, massage, vũ trường của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hòa 
Vang do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người 
nộp thuế.

d) Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang do Chi cục 
Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế; thuế thu 
nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trên địa bàn huyện 
Hòa Vang do Cục Thuế tính và phát hành thông báo thu khi tiếp nhận hồ sơ chuyển 
nhượng bất động sản của cá nhân cho tổ chức, doanh nghiệp từ Văn phòng đăng ký 
đất đai thành phố qua cơ chế một cửa liên thông.

3. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố.
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách huyện năm trước chuyển sang.
Điều 6. Nguồn thu ngân sách các xã 
1. Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%, kể cả các khoản tiền chậm 

nộp theo quy định của Luật quản lý thuế, gồm:
a) Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc xã quản lý.



b) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho 
các xã.

c) Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước xã thực hiện, 
trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các 
hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện 
thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách 
theo quy định của pháp luật.

d) Lệ phí do các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện thu.
đ) Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định 

của pháp luật do các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân xã thực hiện (Chương 
thuộc xã theo quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước).

e) Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân xã xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi 
các chi phí theo quy định của pháp luật.

g) Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản.
h) Tiền đền bù thiệt hại đất theo quy định của Luật Đất đai. Nguồn thu này chỉ 

được chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, không được dùng để chi thường 
xuyên.

i) Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân cho ngân sách xã theo quy định 
của pháp luật.

k) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho ngân 
sách xã theo quy định của pháp luật.

l) Thu kết dư ngân sách xã.
m) Các khoản thu khác ngân sách xã được hưởng theo quy định của pháp 

luật, bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh từ các khoản thu ngân sách xã được 
hưởng 100% và được hạch toán riêng theo từng tiểu mục; tiền chậm nộp ngân 
sách xã được hưởng nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu do 
đơn vị thuộc ngân sách xã nộp ngân sách nhà nước (hạch toán chương của xã).

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách huyện Hòa 
Vang và ngân sách các xã (bao gồm cả tiền chậm nộp phát sinh được hạch toán 
riêng theo từng tiểu mục), trong các nguồn thu phân cấp cho ngân sách huyện Hòa 
Vang được hưởng, sau đó tiếp tục phân chia một số khoản thu cho ngân sách các xã 
như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng của các cá nhân, hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn 
các xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người 
nộp thuế.

b) Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trên địa bàn xã do Chi cục Thuế khu vực 
Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế, bao gồm thuế thu nhập 
cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh và thuế thu 
nhập cá nhân từ hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình.



c) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước của các cá nhân, 
hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa 
Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế. 

d) Lệ phí môn bài từ cá nhân, nhóm cá nhân và các hộ gia đình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - 
Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế.  

đ) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp phát sinh 
trên địa bàn các xã (nếu có) do Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý 
khoản thu ngân sách nhà nước.

e) Lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh trên địa bàn các xã do Chi cục Thuế khu 
vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế.

3. Thu bổ sung từ ngân sách huyện.
4. Thu chuyển nguồn từ ngân sách xã năm trước chuyển sang.
Điều 7. Nhiệm vụ chi ngân sách thành phố
Nhiệm vụ chi ngân sách thành phố, bao gồm các nhiệm vụ chi được phân cấp 

cho ngân sách thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan, trừ các nhiệm vụ chi phân cấp 
cho ngân sách huyện Hòa Vang, ngân sách các xã thuộc huyện Hòa Vang thực hiện 
theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Nghị quyết này.

1. Chi đầu tư phát triển
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án do các cơ quan 

thuộc thành phố quản lý (bao gồm cả Ủy ban nhân dân các quận, Ủy ban nhân dân 
các phường) theo các lĩnh vực quy định Khoản 2 Điều này.

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính do thành phố 
quản lý theo quy định của pháp luật; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy 
định của pháp luật.

c) Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố (bao gồm cả Ủy 

ban nhân dân các quận, Ủy ban nhân dân các phường) được phân cấp trực tiếp quản 
lý trong các lĩnh vực:

a) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, bao gồm hoạt động giáo dục tiểu 
học, phổ thông, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc nội trú, hỗ trợ 
hoạt động học tập cộng đồng, hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác khuyến học, khuyến 
tài, xây dựng xã hội học tập và các hoạt động giáo dục khác; đ ào tạo trung học 
chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo nghề hệ cao đẳng, đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại; 
đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng và các hình thức đào 
tạo, bồi dưỡng khác theo chương trình, đề án của thành phố.



b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và công nghệ; các hoạt động khoa học và công nghệ khác của các cơ 
quan thuộc thành phố quản lý.

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng phần giao cho thành phố quản lý (bao gồm cả 
công tác biên phòng) và chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung 
ương theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với 
một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng.

d) Các nhiệm vụ về an ninh, trật tự an toàn xã hội phần giao cho thành phố 
quản lý (bao gồm cả công tác phòng cháy chữa cháy) và chi hỗ trợ thực hiện một số 
nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự an 
toàn xã hội.

đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, bao gồm hoạt động y tế dự phòng, khám 
bệnh, chữa bệnh; công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ; hỗ trợ đóng bảo hiểm y 
tế cho các đối tượng theo quy định; vệ sinh an toàn thực phẩm; dân số và gia đình; 
các hoạt động y tế khác của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý.

e) Sự nghiệp văn hóa thông tin bao gồm bảo tồn, bảo tàng, thư viện, trùng tu di 
tích lịch sử, lưu trữ lịch sử; các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; hoạt động 
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện chương trình nếp 
sống văn minh đô thị, hỗ trợ hoạt động các thiết chế văn hóa theo quy định và các 
hoạt động văn hóa, thông tin khác do các cơ quan thuộc thành phố thực hiện. 

g) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Chi thực hiện các nhiệm vụ phát thanh 
truyền hình do các cơ quan thuộc thành phố quản lý. 

h) Sự nghiệp thể dục thể thao, bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, 
vận động viên các đội tuyển thành phố; các giải thi đấu do các cơ quan thuộc thành 
phố tổ chức; quản lý các cơ sở thi đấu thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao 
khác do các cơ quan thuộc thành phố quản lý.

i) Sự nghiệp bảo vệ môi trường, bao gồm hoạt động điều tra, phòng ngừa và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường; khắc phục sự cố và bảo về môi trường; ứng phó biến 
đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động bảo vệ môi trường khác do 
các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện.

k) Các hoạt động kinh tế 
- Sự nghiệp giao thông bao gồm hoạt động quản lý, bảo trì, sửa chữa cầu, 

đường và các công trình giao thông khác do thành phố quản lý, bảo đảm hoạt động, 
an toàn giao thông trên các tuyến đường và các hoạt động giao thông khác do thành 
phố quản lý.

- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông 
thôn, bao gồm hoạt động phát triển nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; xây 
dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm, cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp và các hoạt động phát triển nông thôn khác do các cơ quan thuộc thành phố 
quản lý.



- Sự nghiệp tài nguyên, bao gồm hoạt động điều tra, quản lý đất đai, tài 
nguyên; đo đạc và bản đồ, đo đạc địa giới hành chính; lưu trữ hồ sơ địa chính và hoạt 
động quản lý tài nguyên khác.

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thực hiện các chương 
trình phát triển du lịch của thành phố.

- Sự nghiệp kiến thiết thị chính: duy tu, bão dưỡng hệ thống điện chiếu sáng 
công cộng, vỉa hè, hệ thống thoát nước; quản lý, chăm sóc cây xanh, công viên, vườn 
dạo và các hoạt động kiến thiết thị chính khác do các cơ quan thuộc thành phố quản 
lý.

- Sự nghiệp công nghệ thông tin bao gồm hoạt động ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số và các hoạt động 
khác trực tiếp cho lĩnh vực công nghệ thông tin do các cơ quan thuộc thành phố thực 
hiện.

- Các sự nghiệp kinh tế khác: Hoạt động khuyến công; phục vụ đối ngoại, các 
hoạt động bảo đảm trật tự đô thị và các hoạt động kinh tế khác do các cơ quan thuộc 
thành phố thực hiện. 

l) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội; các hội đặc thù, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy 
định của pháp luật.

m) Chi bảo đảm xã hội, bao gồm thực hiện các chính sách và hoạt động chăm 
sóc người có công với cách mạng, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các cơ sở trợ giúp xã 
hội công lập, quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy; hoạt động 
phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện các chế 
độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng do các cơ quan thuộc thành 
phố thực hiện theo phân cấp quản lý.

n) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ 
hoàn thuế giá trị gia tăng) theo quy định của pháp luật.

3. Chi trả lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do thành       phố 
vay.

4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.
5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách thành phố.
6. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang.
Điều 8. Nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Hòa Vang
1. Chi đầu tư phát triển
Chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án và chi đầu tư phát 

triển khác thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo phân cấp quy định tại 
Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

2. Chi thường xuyên



a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bao gồm giáo dục trung học cơ sở, giáo dục 
tiểu học, nhà trẻ, mẫu giáo theo Luật giáo dục; kinh phí thực hiện công tác khuyến 
học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo quy định; kinh phí thực hiện các chính 
sách giáo dục và các nhiệm vụ giáo dục khác trên địa bàn theo phân cấp và chi đào 
tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng theo phân cấp quản lý.

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Chi thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng 
khoa học và công nghệ (không thực hiện nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công 
nghệ).

c) Chi quốc phòng: Chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng địa 
phương theo quy định của Chính phủ do cơ quan quân sự cấp trên phân cấp. Tùy theo 
khả năng cân đối ngân sách huyện chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng đóng trên địa bàn 
thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực 
quốc phòng, như: Hỗ trợ sửa chữa các sở chỉ huy, bảo quản, sửa chữa các công trình 
phục vụ chiến đấu, doanh trại, kho tàng của cơ quan quân sự địa phương... 

d) An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực an ninh 
và trật tự, an toàn xã hội địa phương thuộc nhiệm vụ chi giao cho huyện thực hiện 
theo quy định. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách huyện chi hỗ trợ các đơn vị an 
ninh đóng trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo 
quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt 
động thuộc lĩnh vực an ninh. 

đ) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng theo phân cấp; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định về vệ 
sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh; chi hoạt động công tác dân số và 
một số nhiệm vụ y tế khác theo phân cấp quản lý.

e) Sự nghiệp văn hóa - thông tin: Chi hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thông tin 
và Thể thao, nhà văn hóa, thư viện; chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng các thiết chế 
văn hóa do huyện quản lý; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa; hoạt động của đội thông tin lưu động; tổ chức các Lễ hội hằng năm 
theo chủ trương của thành phố; thực hiện công tác kiểm tra, chấp hành các quy định 
về hoạt động của các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn và các hoạt động văn hóa, 
thông tin khác do các cơ quan thuộc huyện thực hiện.

g) Sự nghiệp thể dục thể thao: Công tác bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải 
thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao phong trào.

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Quan trắc và phân tích môi trường các hồ trên 
địa bàn theo phân cấp; điều tra đánh giá tình hình môi trường trên địa bàn và tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân cấp; tổ chức đăng ký và kiểm tra việc 
thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn; mua sắm trang bị thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, 
vệ sinh môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng trên địa bàn; hoạt động nghiệp vụ 
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn thuộc thẩm quyền; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ 



môi trường, khen thưởng về bảo vệ môi trường; thực hiện nhiệm vụ quản lý vệ sinh 
môi trường và các nhiệm vụ khác liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp. 

i) Các hoạt động kinh tế: 
- Chi cho công tác chống hạn cục bộ; xây dựng các mô hình sản xuất nhỏ; tập 

huấn nghiệp vụ khuyến nông, lâm, ngư; hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi; phối 
hợp trong công tác truy quét, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; thực hiện chính sách 
miễn thu thủy lợi phí cho nông dân và một số nhiệm vụ nông lâm, ngư nghiệp khác 
thuộc huyện quản lý.

- Quản lý hệ thống thoát nước theo địa bàn hành chính trên các tuyến đường có 
bề rộng mặt đường < 10,5m; mương cống thoát nước kiệt hẻm, mương thoát nước 
thải sau nhà, mương đất hiện trạng, ngoại trừ mương cống thoát nước có cấp công 
trình ≥ II; quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường, điện chiếu sáng đường có bề 
rộng mặt đường từ 7,5m trở xuống, các công trình phúc lợi công cộng; chi duy trì, 
chăm sóc cây xanh do huyện quản lý theo phân cấp và thực hiện các sự nghiệp thị 
chính khác.

- Phối hợp xử lý thông tin và lưu trữ hồ sơ địa chính; đăng ký quản lý đất đai đối 
với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; chỉnh lý đăng ký biến động đất đai, 
thống kê hiện trạng sử dụng đất hàng năm; tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên 
khoáng sản; quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

- Các hoạt động kinh tế khác: Quản lý chợ thuộc huyện; xây dựng và triển khai 
đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp; chi cho công tác 
quy hoạch; công tác công nghệ thông tin; chi cho các hoạt động khuyến công theo 
phân cấp và các hoạt động kinh tế khác trên địa bàn theo phân cấp.

k) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của 
các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở huyện; hoạt động của các tổ chức chính trị - 
xã hội; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 
kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
- nghề nghiệp huyện theo quy định của pháp luật; chi cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các hoạt động quản lý hành chính khác theo quy định của pháp luật do 
huyện quản lý.

l) Chi bảo đảm xã hội: Chi thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách 
đối với người cao tuổi, người khuyết tật; trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 
theo quy định; chương trình bảo vệ trẻ em; hỗ trợ thương binh và người có công, gia 
đình cách mạng không hưởng các khoản trợ cấp khác; bộ đội phục viên, xuất ngũ bị 
bệnh tâm thần; người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động; người thuộc hỗ trợ hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số; người thuộc hộ 
nghèo mắc bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế 
cho các đối tượng theo quy định; hỗ trợ, sửa chữa nhà đột xuất cho các đối tượng 
chính sách, hộ đồng bào dân tộc; mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp; thăm 
hỏi gia đình thuộc diện chính sách, xã hội nhân ngày lễ, tết; chính sách và công tác 
vận động, phát huy vai trò của người có uy tín ở địa phương; quản lý cai nghiện ma 



túy tại cộng đồng, tổ chức hoạt động dự phòng nghiện và phòng, chống tái nghiện ma 
túy; phòng chống mại dâm và các hoạt động xã hội khác do huyện quản lý.

m) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ 
hoàn thuế giá trị gia tăng) của ngân sách huyện theo quy định của pháp luật. 

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách huyện.
4. Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.
Điều 9. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã
1. Chi đầu tư phát triển
Chi đầu tư xây dựng các công trình cơ bản thuộc xã quản lý theo phân cấp từ 

nguồn vốn ngân sách xã, ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu, nguồn huy động 
của Nhân dân và các các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi thường xuyên
a) Sự nghiệp giáo dục: Chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa bàn; chi hoạt 

động học tập cộng đồng tại xã theo quy định; hỗ trợ kinh phí đẩy mạnh công tác 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo quy định.

b) Quốc phòng: Chi cho các hoạt động do cơ quan quân sự cấp trên phân cấp 
như: Xây dựng xã thành khu vực phòng thủ; tổ chức huy động lực lượng dự bị động 
viên; thực hiện Luật dân quân tự vệ; hoạt động lực lượng dân quân thường trực, dân 
quân trực thường xuyên; nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, thực hiện chính sách hậu phương 
quân đội và chính sách lực lượng vũ trang Nhân dân ở xã; tổ chức thực hiện Luật 
nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng và các nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự khác trên địa bàn theo phân cấp.

Tùy theo khả năng cân đối ngân sách xã chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng đóng 
trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định 
của Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động 
thuộc lĩnh vực quốc phòng.

c) An ninh, trật tự, an toàn xã hội: Chi cho lực lượng tuần tra phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; hoạt động của lực lượng dân phòng và chi 
đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khác trên địa bàn theo phân cấp quản 
lý. Tùy theo khả năng cân đối ngân sách xã chi hỗ trợ các đơn vị an ninh đóng trên 
địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của 
Chính phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc 
lĩnh vực an ninh.

d) Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: Chi phối hợp kiểm tra việc 
chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và công 
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác 
dân số; công tác truyền thông dân số và nhiệm vụ khác theo phân cấp.  

đ) Sự nghiệp văn hóa thông tin: Chi tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, 
tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa ở cơ sở; quản lý khu vui chơi thuộc Ủy 
ban nhân dân các xã; hỗ trợ hoạt động của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã; các hoạt 



động khác của nhà sinh hoạt cộng đồng; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác kiểm tra, chấp hành các quy định về hoạt 
động của các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn (các quán internet, karaoke...) và các 
hoạt động văn hóa, thông tin khác theo phân cấp. 

e) Sự nghiệp truyền thanh: Chi hoạt động truyền thanh cơ sở (kể cả chi nhuận 
bút theo quy định); duy tu bảo dưỡng máy móc. 

g) Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao 
phong trào trên địa bàn.

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các 
khu dân cư thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý; hỗ trợ cộng đồng, đoàn thể thành lập 
các tổ chức tự quản về môi trường trong khu dân cư, xây dựng các hương ước, cam 
kết bảo vệ môi trường; kiểm tra việc bảo vệ môi trường hộ gia đình, cá nhân, kiểm tra 
thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền, vận động, hòa giải các 
tranh chấp về môi trường, xây dựng các quy định về hoạt động tự quản về môi 
trường; mua sắm, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường và các 
hoạt động khác liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp.

i) Các hoạt động kinh tế: Hỗ trợ khuyến ngư, khuyến nông, khuyến lâm; phối 
hợp tổ chức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; duy tu, bảo dưỡng mương cống 
thoát nước, điện chiếu sáng và đường giao thông trong các kiệt, hẻm; đường giao 
thông nông thôn; sửa chữa vỉa hè, công viên; sửa chữa nhỏ các chợ; lưu trữ hồ sơ địa 
chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản; phối hợp bảo vệ tài 
nguyên trên địa bàn và hoạt động kinh tế khác theo phân cấp quản lý.

k) Quản lý hành chính: Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước; hoạt động của 
cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở xã; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở 
xã; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp xã theo quy định của pháp luật; kinh phí phổ biến, giáo dục 
pháp luật và kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý hành chính khác do Ủy ban 
nhân dân xã quản lý.

l) Chi bảo đảm xã hội: Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp, 
công tác cứu tế, cứu đói và hoạt động xã hội khác do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

m) Các khoản chi thường xuyên khác, kể cả chi hoàn trả các khoản thu (trừ 
hoàn thuế giá trị gia tăng) của ngân sách xã theo quy định của pháp luật.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách xã.

Chương III
NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN

 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Điều 10. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước



1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương phải góp 
phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng, an ninh; ưu tiên bố trí kinh phí cho những lĩnh vực quan trọng và có 
tính đến yếu tố ưu tiên phát triển huyện Hòa Vang; làm căn cứ xây dựng dự toán và 
phân bổ ngân sách ở địa phương năm 2022.

2. Phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, Kế hoạch tài 
chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền 
lương mới theo quy định. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách 
nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tinh 
giản biên chế theo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

3. Thực hành 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 bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính 
sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hoá, huy động các 
nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, 
kiểm tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch. Tăng cường tính 
chủ động, gắn với chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách chi ngân sách nhà nước. 

5. Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính 
của các sở, cơ quan với yêu cầu triệt để tiết kiệm; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, 
các đoàn đi công tác nước ngoài. 

6. Định mức phân bổ bảo đảm chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo 
chế độ và mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, hoạt động của cơ quan quản lý 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và kinh phí thực hiện các chế độ, 
chính sách được cơ quan Nhà nước ban hành, có hiệu lực đến thời điểm Hội đồng 
nhân dân ban hành Nghị quyết này (chưa bao gồm kinh phí phát sinh tăng thêm để 
thực hiện các chính sách theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

7. Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (bao 
gồm cả mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông) từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện theo quy định tại 
Nghị quyết số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

8. Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực hiện chế độ mới làm tăng chi 
ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Luật Ngân sách 
nhà nước. Ngân sách thành phố hỗ trợ đối với huyện Hòa Vang sau khi đã sử dụng 
các nguồn của địa phương theo quy định mà chưa cân đối đủ nguồn lực để thực hiện. 
Trường hợp địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm 
trọng, địa phương phải chủ động sử dụng dự toán ngân sách theo quy định để khắc 
phục; trường hợp vượt quá khả năng cân đối của ngân sách huyện Hòa Vang, ngân 
sách thành phố sẽ hỗ trợ cho ngân sách huyện.



9. Trường hợp dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện Hòa Vang tính theo 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức năm 2022 thấp hơn dự toán năm 2021 đã được Hội 
đồng nhân dân thành phố quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố giao sẽ được hỗ trợ 
để không thấp hơn. Đối với số hỗ trợ cân đối chi ngân sách, Hội đồng nhân dân 
huyện Hòa Vang được chủ động bố trí cơ cấu chi ngân sách địa phương năm 2022 
theo nguyên tắc triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi 
đầu tư phát triển.

10. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022 là cơ sở để xác 
định tổng chi thường xuyên để Hội đồng nhân dân thành phố quyết định dự toán ngân 
sách địa phương. Căn cứ vào tổng mức chi thường xuyên này, Ủy ban nhân dân 
huyện Hòa Vang phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách huyện theo từng lĩnh vực 
chi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

11. Ngân sách thành phố đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của huyện 
đảo Hoàng Sa theo phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Điều 11. Tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước
1. Tiêu chí phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể cho sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị dự toán quận, phường và các cơ quan thành phố
a) Tiêu chí biên chế: Căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trên 

cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối 
lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm chi tiền lương, phụ cấp và các 
khoản đóng góp theo lương theo quy định.

b) Bố trí kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù 
của các ngành, lĩnh vực theo quy định.

2. Tiêu chí phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp 
a) Thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan của thành phố, quận, huyện căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo cơ chế tự chủ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 
và các quy định của pháp luật về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản 
phẩm dịch vụ sự nghiệp công và theo các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

b) Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; các chế độ, chính 
sách được phân bổ theo đối tượng, chế độ quy định hiện hành; các chương trình, đề 
án, kế hoạch và các nhiệm vụ đặc thù khác theo các quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt theo khả năng cân đối ngân sách.

c) Đối với đơn vị dự toán quận, phường, ngoài định mức phân bổ theo quy định 
chung tại Nghị quyết này, căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, phân bổ 
thêm kinh phí chi khác để các quận, phường chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi 
theo phân cấp, phân quyền quản lý về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa 
bàn khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.



3. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các quận, phường; ngân 
sách huyện Hòa Vang ngoài các tiêu chí nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sử 
dụng thêm tiêu chí dân số và các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù của 
địa phương. Trong đó phân vùng dân số theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 
số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 như sau:

a) Vùng đô thị gồm: Dân số các phường thuộc các quận.
b) Vùng khác còn lại gồm: Dân số tại các xã thuộc huyện Hòa Vang.
Điều 12. Định mức phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các sở, ban 

ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan thành 
phố

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành.
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế:

Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm

Đơn vị Định mức phân bổ

1. Cơ quan Đảng 68

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, trong đó: 

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 68

b) Các đơn vị trong Trung tâm hành chính thành phố 55

c) Các đơn vị ngoài Trung tâm hành chính thành phố (bao gồm 
kinh phí tiền điện, nước, vệ sinh môi trường,...) 57

3. Đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù và các tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; Người làm việc theo Hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP

40

- Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế này đã bao gồm:
+ Các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động bộ máy các cơ quan: Khen 

thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, 
hội nghị, tổng kết; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ công 
cộng; cải cách thủ tục hành chính, ISO, xây dựng rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật; vận hành trụ sở cơ quan; chi hỗ trợ hoạt động cho công tác Đảng, đoàn thể 
trong cơ quan, kinh phí hoạt động lực lượng tự vệ;...

+ Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hằng năm: Chi 
nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy 
phạm pháp luật; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.



+ Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở hạ 
tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn (kể cả bảo trì, gia hạn phần mềm); kinh 
phí mua sắm, thay thế máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động theo quy định (trừ đơn vị mới thành lập và không bao 
gồm tài sản dùng chung như máy photocopy, máy điều hòa, bộ bàn ghế họp,...).

- Bố trí kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù 
của các ngành, lĩnh vực theo quy định, gồm:

+ 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.

+ 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 giám sát, phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động phong trào của các tổ 
chức chính trị - xã hội.

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

- Các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có 
thẩm quyền quyết định.

c) Đối với các Hội đặc thù; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí 
hoạt động; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy 
định trên cơ sở khoán kinh phí theo số lượng người đã được cấp có thẩm quyền giao 
cho đến khi Chính phủ ban hành quy định mới.

d) Trên cơ sở biên chế, số người làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao và mức chi thường xuyên theo 
định mức phân bổ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế, tiết kiệm chi 
tiêu để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và tăng chi cho các nhiệm vụ trọng tâm 
của cơ quan, đơn vị.

đ) Dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể các năm tiếp theo trong thời 
kỳ ổn định ngân sách mới được xác định theo biên chế, số người làm việc của các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
và định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể điều chỉnh tăng, giảm 
theo khả năng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng 
nhân dân thành phố quyết định trong phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng 
năm.

2. Định mức phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp
a) Phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết 
này. Trong đó:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị 



sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ trợ 
chi thường xuyên. Đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ nguồn thu, nhiệm vụ chi năm hiện 
hành và dự kiến năm kế hoạch; gửi cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra tổng hợp, gửi Sở 
Tài chính cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Ngân 
sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự 
nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công chưa tính đủ chi phí. Thực hiện khoán chi ngân sách hỗ trợ giai đoạn 
2022-2025 và yêu cầu giảm tối thiểu 15% so với giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, 
yêu cầu dành nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị để thực hiện cải cách tiền lương, 
ngân sách chỉ hỗ trợ kinh phí thực hiện cải cách tiền lương tối đa theo tỷ lệ ngân sách 
hỗ trợ chi thường xuyên (nếu có).

- Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: Được vận 
dụng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ như đối với lĩnh vực chi quản lý hành 
chính, Đảng, đoàn thể tại Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này. Tiếp tục giảm bình quân 
10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016-2020 trừ các dịch vụ 
công cơ bản, thiết yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm theo Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, thực 
hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp 
xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện cải cách chính sách 
tiền lương.

b) Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội; kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; hỗ trợ học bổng, 
chi phí học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc 
biệt khó khăn; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; kinh phí thực hiện 
nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; các chế độ, chính sách được phân bổ 
theo đối tượng, chế độ quy định hiện hành; các chương trình, đề án, kế hoạch và các 
nhiệm vụ đặc thù khác theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
theo khả năng cân đối ngân sách.

c) Ngân sách nhà nước giảm cấp chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp 
công lập đối với các khoản chi đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo lộ trình điều 
chỉnh giá dịch vụ của từng lĩnh vực sự nghiệp công; dành kinh phí để tăng nguồn đảm 
bảo chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự 
nghiệp công, tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, tăng chi mua sắm sửa chữa và 
tăng chi đầu tư phát triển, trên cơ sở đó cơ cấu lại các lĩnh vực chi thường xuyên và 
từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước.

d) Các đơn vị sự nghiệp công tiếp tục thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương 
số thu được để lại, tiết kiệm chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm 
và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo đảm nguồn thực 
hiện chính sách cải cách tiền lương theo quy định.



3. Định mức phân bổ cụ thể cho các lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo; sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Định mức phân bổ lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo; sự nghiệp y tế, dân 
số và gia đình được áp dụng theo các tiêu chí, mức phân bổ quy định tại điểm a 
Khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết này và các tiêu chí, định mức phân bổ sau đây:

a) Chi sự nghiệp giáo dục
- Phân bổ theo tiêu chí biên chế:
+ Đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương theo biên 

chế được giao (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn) tối đa 75% và chi cho hoạt động giảng dạy và học tập đảm bảo tối thiểu 25% 
(bao gồm các khoản chi từ nguồn thu học phí; tiền lương, tiền công và chi hoạt động 
cho các đối tượng lao động làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy định).

+ Kinh phí thực hiện các đề án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Ủy ban 
nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

- Phân bổ theo tiêu chí bổ sung được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021 
theo điểm b Khoản 2 Điều này. Đối với các hoạt động mang tính chất toàn ngành, căn cứ 
khả năng cân đối ngân sách và nhu cầu thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Sở Giáo dục 
và Đào tạo, ngân sách bố trí hàng năm để thực hiện theo quy định.

b) Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
- Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

thực hiện theo các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố; kinh phí thực hiện đào 
tạo, dạy nghề theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Trung ương; đào tạo 
lại, bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân 
thành phố trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

- Đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, đơn vị thực hiện 
theo quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 11 của Nghị quyết này.

c) Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 
- Chi công tác khám, chữa bệnh: Thực hiện theo lộ trình tính giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí trong trường hợp đơn vị chưa tự đảm bảo 
được chi thường xuyên, cụ thể:

+ Chi cho con người tính theo chế độ quy định trên cơ sở số lượng người làm 
việc được cấp có thẩm quyền giao.

+ Chi khác tính theo định mức giường bệnh: 26 triệu đồng/giường bệnh/năm 
đối với Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi; 20 triệu đồng/giường bệnh/năm đối với 
các bệnh viện còn lại (kể cả các Trung tâm Y tế quận, huyện). Trường hợp được huy 



động điều trị ca dương tính Covid-19 thì tăng 50% định mức chi giường bệnh cho các 
đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với khối điều trị của các Trung tâm Y tế quận, huyện nâng dần tỷ lệ tự 
chủ tài chính hàng năm, phấn đấu đến năm 2025 tự đảm bảo chi thường xuyên.

+ Chi hoạt động của Trạm Y tế xã/phường: Chi con người đảm bảo tính đủ 
theo biên chế được giao và chế độ quy định. Chi khác theo định mức, biên chế được 
giao và hỗ trợ chi hoạt động 50 triệu đồng/Trạm/năm.

- Chi công tác phòng bệnh và thực hiện các hoạt động sự nghiệp y tế khác: Căn 
cứ khả năng ngân sách thành phố đảm bảo phân bổ cho y tế dự phòng đạt tối thiểu 30% 
ngân sách y tế theo Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó:

+ Đảm bảo chi cho con người tính theo biên chế được giao; chi khác theo định 
mức và biên chế giao.

+ Ngân sách đảm bảo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch (bao gồm dịch 
Covid-19) theo quy định hiện hành.

+ Kinh phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn sự nghiệp y tế khác (nếu có): hàng 
năm được ngân sách phân bổ theo mức cố định trên cơ sở tính toán các nhiệm vụ chi 
cụ thể và căn cứ khả năng cân đối ngân sách.

+ Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí trong trường hợp đơn vị chưa tự đảm 
bảo được chi thường xuyên.

- Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình
+ Chi cho con người và chi khác tính theo chế độ, định mức quy định trên cơ 

sở số lượng người làm việc được giao.
+ Kinh phí hỗ trợ lực lượng cộng tác viên dân số, sức khỏe cộng đồng và hoạt 

động sự nghiệp thường xuyên đối với các nhiệm vụ nhà nước giao được tính theo chế 
độ quy định hiện hành.

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế; kinh phí thực hiện chương trình mục 
tiêu y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm; kinh phí thực hiện 
các chính sách và đề án theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền: Được phân bổ 
căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách.

- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên 
thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dân số; thực hiện các nhiệm 
vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng 
thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; 
mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao.

4. Phân bổ dự toán chi quốc phòng, an ninh 
a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách hằng năm, căn cứ nhiệm vụ bảo đảm 



quốc phòng, an ninh thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố, nhiệm vụ chi của 
ngân sách trung ương nhưng ngân sách thành phố hỗ trợ theo Nghị định của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực 
quốc phòng, an ninh (bao gồm cả công tác biên phòng và phòng cháy chữa cháy), nhu 
cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và nhiệm vụ đặc thù của địa phương để 
ưu tiên bố trí chi thường xuyên ngân sách thành phố hằng năm. 

b) Tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực được Quân khu giao; thực hiện huy 
động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền 
chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị 
định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ.

5. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
Phân bổ dự toán theo số Quốc hội quyết định phân bổ cho ngân sách địa 

phương và kinh phí hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà 
Nẵng. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân 
sách hàng năm (đối với phần kinh phí Quốc hội quyết định phân bổ cho ngân sách 
địa phương), gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 
quyết định.

6. Mức phân bổ chi khác ngân sách thành phố
Căn cứ vào khả năng ngân sách và các mục tiêu, nhiệm vụ (bao gồm chi hỗ trợ 

cho các đơn vị thuộc cấp trên và các địa phương khác theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước), trợ giá xuất bản phẩm từ ngân sách cho mỗi tác phẩm không quá 
55% giá thành sản phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng dự toán chi khác hằng 
năm cho từng nhiệm vụ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định để đảm bảo 
nhiệm vụ chi theo quy định.

7. Dự phòng ngân sách thành phố
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước phân bổ dự phòng ngân sách 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
Điều 13. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Ủy 

ban nhân dân các quận; ngân sách huyện Hòa Vang
Định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết này. 
1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục
a) Phân bổ theo tiêu chí biên chế:
Đảm bảo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương theo biên 

chế được giao (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn) tối đa 75% và chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập đảm bảo 
tối thiểu 25% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm các khoản chi từ nguồn 
thu học phí của các bậc học mầm non, trung học cơ sở; tiền lương, tiền công và chi 
hoạt động cho các đối tượng lao động làm công việc thừa hành, phục vụ theo quy định).

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:



- Phân bổ tiêu chí bổ sung được xác định trên cơ sở số đối tượng năm 2021 và 
các nhiệm vụ theo điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết này (không bao gồm chi cho 
con người). 

- Đối với các hoạt động mang tính chất toàn ngành, căn cứ khả năng cân đối 
ngân sách và nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện ngân sách bố trí hàng năm để thực hiện theo quy định.

2. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với mức phân bổ 500 

triệu đồng/quận, huyện/năm và kinh phí bồi dưỡng, nâng cao trình độ theo kế hoạch 
của cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

3. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
Chi ứng dụng khoa học và công nghệ huyện Hòa Vang mức phân bổ 200 triệu 

đồng/năm. Đối với các quận được thành phố bổ sung dự toán để thực hiện các nhiệm 
vụ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định (nếu có).

4. Định mức phân bổ dự toán chi quốc phòng
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 22.800
Vùng khác còn lại 20.600

Định mức trên đã bao gồm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, 
nhiệm vụ quốc phòng do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định; hỗ trợ đăng 
ký, khám tuyển quân nghĩa vụ quân sự.

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: chế độ, chính sách, trang thiết bị cho Trung 
đội dân quân thường trực; kinh phí hoạt động của Trung đội dân quân biển tập trung; 
kinh phí chi thêm công tác biên phòng, chống chèo kéo khách trên bán đảo Sơn Trà, 
đèo Hải Vân; kinh phí hoạt động của Tổ quân báo nhân dân các quận, huyện.

 5. Định mức phân bổ dự toán chi an ninh
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 13.900
Vùng khác còn lại 12.600

Định mức trên bao gồm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ an ninh do ngân 
sách địa phương thực hiện theo quy định. 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy chữa 
cháy tại Đội Phòng cháy chữa cháy.



6. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
Kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo quận, huyện thực hiện công tác dân số, mua thẻ 

bảo hiểm y tế cho các đối tượng và các hoạt động y tế trên địa bàn theo quy định.
7. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 17.900

Vùng khác còn lại 19.700

Định mức trên đảm bảo kinh phí chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính 
chất lương; chi khác theo biên chế được giao; chi hoạt động Trung tâm văn hóa, 
thông tin và thể thao, nhà văn hóa, thư viện; đội thông tin lưu động; tổ chức các lễ hội 
văn hóa và các hoạt động văn hóa - thông tin; chi hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền cổ động trực quan và xe tuyên 
truyền lưu động; hoạt động bảo tồn bảo tàng và các hoạt động chuyên môn khác 
thuộc lĩnh vực. 

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa trên 
địa bàn; hỗ trợ hoạt động của các thiết chế văn hóa (kể cả bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng); 
hỗ trợ hoạt động Ban Quản lý Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (bao gồm chi 
thường xuyên và hỗ trợ trùng tu, cải tạo di tích); bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
truyền thống của cộng đồng người Cơ tu; hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần công nhân 
các khu công nghiệp trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

8. Phân bổ dự toán chi phát thanh - truyền hình 
Định mức phân bổ cho các Đài truyền thanh quận, huyện (Sơn Trà, Liên Chiểu, 

Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang) 150 triệu đồng/quận, huyện/năm để thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn (gồm chi nhuận bút, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ máy 
móc thiết bị của Đài).

9. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 10.800
Vùng khác còn lại 11.900

Định mức trên bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi 
bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; chi các hoạt động thể 
dục thể thao khác trên địa bàn.



b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp quận, 
huyện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

10. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành.
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế:

Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm
Đơn vị Định mức phân bổ

1. Cơ quan Đảng 62

2. Cơ quan hành chính; Tổ chức chính trị - xã hội 52
3. Đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù và các tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; Người làm việc theo Hợp đồng lao động theo Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP

40

Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế này đã bao gồm các nội dung được 
quy định tại gạch đầu dòng thứ 1, Điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này. 

c) Phân bổ 30% trên tổng chi quản lý hành chính (theo cơ cấu 70% chi lương 
và chi khác theo định biên, 30% chi nhiệm vụ đặc thù) để thực hiện các nhiệm vụ chi 
đặc thù quản lý nhà nước.

d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, kinh phí 
khen thưởng huyện Hòa Vang; kinh phí đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên 
trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách.

11. Định mức phân bổ dự toán chi đảm bảo xã hội
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 9.700

Vùng khác còn lại 10.500

Định mức trên đã bao gồm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội 
như: Hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo phân cấp; thăm hỏi gia đình thuộc 
diện chính sách nhân ngày lễ, tết; phòng chống các tệ nạn xã hội; chi chăm sóc bảo vệ 
trẻ em; hỗ trợ khó khăn đột xuất; phối hợp thực hiện chương trình thành phố “5 
không, 3 có” và “4 an”; kinh phí thực hiện công tác quản trang; hỗ trợ những người bị 
tàn tật nặng do di chứng của bệnh phong và các nhiệm vụ đảm bảo xã hội khác.

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Chính sách bảo trợ xã hội; kinh phí mừng thọ 
cho Người cao tuổi; hỗ trợ bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần; hỗ trợ cho 
những người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp hàng tháng cho cán bộ 



phường, xã nghỉ việc; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số; trợ cấp tết cho các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội; thăm tặng 
quà 27/7 cho các đối tượng chính sách; trợ cấp hàng tháng đối với người có công với 
cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp; hỗ trợ cho người dân khu vực bãi rác 
Khánh Sơn; trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách mắc bệnh hiểm nghèo có 
hoàn cảnh khó khăn; chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân 
người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo; kinh phí cai nghiện ma tuý và quản lý 
sau cai nghiện; sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách; hỗ trợ tiền điện hộ 
nghèo, hộ chính sách xã hội; kinh phí dịch vụ chi trả qua bưu điện.

12. Phân bổ dự toán chi các hoạt động kinh tế
a) Mức phân bổ bằng 6% trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực (từ Khoản 1 

đến Khoản 11 Điều này), để thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ của từng 
ngành, lĩnh vực theo phân cấp gồm: thủy sản nông lâm, tài nguyên, giao thông công 
chính, kiến thiết thị chính và sự nghiệp kinh tế khác.

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Miễn thu thủy lợi phí; bảo vệ và phát triển 
rừng; hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định; đầu tư, hỗ trợ Ban quản lý làng 
đá mỹ nghệ non nước (bao gồm kinh phí vận hành trạm xử lý nước thải); hỗ trợ duy 
trì các tiêu chí nông thôn mới; kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện 
nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống 
thoát nước theo phân cấp; quản lý, vận hành, duy tu công viên, vườn dạo; duy trì 
thường xuyên cây xanh theo phân cấp căn cứ khả năng cân đối ngân sách.

13. Phân bổ dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
a) Mức phân bổ bằng 1% trên tổng chi thường xuyên các lĩnh vực (từ Khoản 1 

đến Khoản 11 Điều này) để thực hiện các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực (đã bao gồm 
kinh phí thực hiện Đề án thành phố môi trường).

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí phòng ngừa, khắc phục môi trường, 
trang bị phương tiện thu gom rác thải nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; kinh phí 
thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường theo phân cấp.

14. Phân bổ chi khác ngân sách
a) Phân bổ bằng 2% trên tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo 

định mức phân bổ từ Khoản 1 đến Khoản 13 Điều này cho ngân sách huyện Hòa 
Vang.

b) Phân bổ bằng 4% trên tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo 
định mức phân bổ từ Khoản 1 đến Khoản 13 Điều này cho đơn vị dự toán Ủy ban 
nhân dân quận để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trên địa bàn quận theo 
chủ trương của cấp có thẩm quyền (bao gồm kinh phí khen thưởng).

15. Dự phòng ngân sách huyện
Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang năm 2022 là 2% tổng chi ngân sách. Trên 

cơ sở dự toán chi cân đối ngân sách địa phương, căn cứ tình hình thực tế, HĐND huyện 



Hòa Vang chủ động bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 14. Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho Ủy 
ban nhân dân phường thuộc quận; ngân sách xã thuộc huyện Hòa Vang

1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục
Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 22.000
Vùng khác còn lại 23.900

Định mức trên được xác định thực hiện hỗ trợ các hoạt động giáo dục trên địa 
bàn; kinh phí thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Định mức phân bổ chi quốc phòng 
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số:

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 24.000
Vùng khác còn lại 29.000

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Kinh phí thực hiện chế độ cho lực lượng dân 
quân tự vệ, dân quân thường trực theo quy định; kinh phí hoạt động của Tổ quân báo 
Nhân dân các phường, xã; mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân thường 
trực, đóng Bảo hiểm xã hội cho lực lượng dân quân thường trực.

3. Định mức phân bổ chi an ninh
a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 19.200
Vùng khác còn lại 22.900

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Chi phụ cấp và kinh phí hoạt động cho lực 
lượng dân phòng; Ban bảo vệ dân phố; chi tuần tra đêm và hỗ trợ hoạt động của Đội 
tuần tra phối hợp; mua thẻ bảo hiểm y tế Ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng.

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế
Phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số với định 

mức 05 triệu đồng/phường, xã/năm; hỗ trợ các hoạt động y tế trên địa bàn.
5. Định mức phân bổ dự toán chi văn hóa – thông tin 



a) Phân bổ theo tiêu chí dân số: 
Đơn vị: đồng/người dân/năm

Vùng Định mức phân bổ
Đô thị 5.600
Vùng khác còn lại 6.000

Định mức trên đã bao gồm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi tổ chức các 
hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật về văn hóa ở cơ sở; Chi 
hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt 
động văn hóa khác trên địa bàn xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động các thiết chế văn hóa 
trên địa bàn xã (trong đó bao gồm kinh phí quản lý, duy tu, bảo dưỡng các thiết chế 
như khu vui chơi giải trí, khu thể thao, công viên vườn dạo, nhà sinh hoạt động 
đồng,..).

b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hỗ trợ hoạt động các thiết chế văn hóa; kinh 
phí cho Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường, xã.

6. Phân bổ dự toán chi phát thanh – truyền hình 
Phân bổ chi hoạt động thường xuyên Trạm truyền thanh (bao gồm cả kinh phí 

mua sắm, duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị): 90 triệu đồng/phường, xã/năm.
7. Định mức phân bổ dự toán chi thể dục – thể thao
Phân bổ theo tiêu chí dân số để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi 

bồi dưỡng, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao; chi các hoạt động thể dục thể 
thao khác trên địa bàn.

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 6.600

Vùng khác còn lại 7.100

8. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 
a) Đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất theo lương tính theo 

quy định hiện hành.
b) Định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế:

Đơn vị: triệu đồng/định biên/năm
Đơn vị Định mức phân bổ

1. Cán bộ, công chức phường; Người hoạt động 
không chuyên trách phường

48

2. Cán bộ, công chức xã; Người hoạt động không 
chuyên trách xã 

45



Định mức phân bổ trên đã bao gồm các nội dung được quy định tại gạch đầu 
dòng thứ 1, Điểm b Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này.

c) Phân bổ 20% trên tổng chi quản lý hành chính (theo cơ cấu 80% chi lương 
và chi khác theo định biên, 20% chi nhiệm vụ đặc thù) để thực hiện các nhiệm vụ chi 
đặc thù quản lý nhà nước.

d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã; mua 
thẻ bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ Tổ dân phố, 
thôn, Trưởng ban Công tác mặt trận; kinh phí đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh 
niên; kinh phí thực hiện Đề án trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia 
đình trẻ em và thăm viếng, chia buồn và thực hiện đăng ký khai tử tại gia đình công 
dân căn cứ khả năng cân đối ngân sách.

9. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số đã bao gồm hỗ trợ mai táng phí, kinh 

phí cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện cho các đối tượng theo phân cấp, các 
hoạt động đảm bảo xã hội do xã quản lý.

Đơn vị: đồng/người dân/năm
Vùng Định mức phân bổ

Đô thị 11.600
Vùng khác còn lại 12.700

10. Mức phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
Mức phân bổ bằng 1% trên tổng chi thường xuyên (từ Khoản 1 đến Khoản 9 

Điều này) bao gồm các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân cấp, 
kinh phí hoạt động của Đội tình nguyện viên môi trường.

11. Mức phân bổ chi các hoạt động kinh tế 
Mức phân bổ bằng 3% trên tổng chi thường xuyên (từ Khoản 1 đến Khoản 9 

Điều này) để thực hiện các nhiệm vụ chi cho các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực được 
phân cấp gồm: thủy sản nông lâm, tài nguyên, giao thông công chính, kiến thiết thị 
chính và sự nghiệp kinh tế khác.

12. Mức phân bổ chi khác ngân sách
a) Phân bổ bằng 2% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định 

mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều 
này) cho ngân sách các xã.

b) Phân bổ bằng 4% tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định 
mức phân bổ dự toán chi ngân sách quy định ở trên (từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều 
này) cho đơn vị dự toán Ủy ban nhân dân phường để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất 
phát sinh trên địa bàn phường theo chủ trương của cấp có thẩm quyền (bao gồm kinh 
phí khen thưởng).

13. Dự phòng ngân sách



Dự phòng ngân sách xã năm 2022 là 2% tổng chi ngân sách. Trên cơ sở dự 
toán chi cân đối ngân sách của từng xã, căn cứ tình hình thực tế, từng HĐND xã chủ 
động bố trí dự phòng ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước.

Chương IV
TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU

Điều 15. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân 
sách huyện Hòa Vang

ĐVT: Phần trăm (%)
Trong đó

Đơn vị Trung ương Địa phương
NSTP NSH

1 2 3=4+5 4 5

Huyện Hòa Vang 9 91 0 91

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia trên được áp dụng đối với các nguồn thu thuế: 
Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, Tiêu thụ đặc biệt do Chi 
cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang trực tiếp quản lý thu.

Điều 16. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân 
sách xã thuộc huyện Hòa Vang

ĐVT: Phần trăm (%)

STT Huyện, xã

Thuế 
giá trị 

gia 
tăng

Thuế 
thu 

nhập 
cá 

nhân

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt

Lệ 
phí 
môn 
bài

Thuế 
sử 

dụng 
đất 
phi 

nông 
nghiệp

Lệ 
phí 

trước 
bạ 

nhà 
đất

A B 1 2 3 4 5 6
Huyện Hòa Vang

1 Hòa Tiến 91 91 91 100 100 80
2 Hòa Châu 91 91 91 100 100 80
3 Hòa Phước 91 91 91 100 100 80



STT Huyện, xã

Thuế 
giá trị 

gia 
tăng

Thuế 
thu 

nhập 
cá 

nhân

Thuế 
tiêu 
thụ 
đặc 
biệt

Lệ 
phí 
môn 
bài

Thuế 
sử 

dụng 
đất 
phi 

nông 
nghiệp

Lệ 
phí 

trước 
bạ 

nhà 
đất

A B 1 2 3 4 5 6
4 Hòa Nhơn 91 91 91 100 100 80
5 Hòa Phong 91 91 91 100 100 80
6 Hòa Khương 91 91 91 100 100 80
7 Hòa Sơn 91 91 91 100 100 80
8 Hòa Liên 91 91 91 100 100 80
9 Hòa Ninh 91 91 91 100 100 80
10 Hòa Bắc 91 91 91 100 100 80
11 Hòa Phú 91 91 91 100 100 80

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia cho ngân sách xã nêu 
trên được quy định:

1. Thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế môn bài áp dụng đối với các 
hộ kinh doanh cá thể.

2. Đối với lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ: 
được điều tiết cho ngân sách huyện 100% và tiếp tục phân chia giữa ngân sách huyện 
với ngân sách xã theo tỷ lệ nêu trên.

3. Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp nêu trên thực tế có phát sinh thì điều 
tiết cho ngân sách xã hưởng 100%.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố 
a) Tổ chức và chỉ đạo các sở, các cơ quan thuộc thành phố, các địa phương 

triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết này theo yêu cầu của 
Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

b) Giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho các quận để Ủy ban nhân dân các 
quận chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan 
Thuế thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước khi chuyển sang thực 
hiện thí điểm theo mô hình chính quyền đô thị.   



c) Trường hợp ngân sách thành phố tăng thu so với dự toán được giao từ các 
khoản thu ngân sách thành phố được hưởng của từng quận (tính tổng trên các khoản 
thu được hưởng, không tính riêng từng khoản thu) và ngân sách thành phố tăng thu so 
với dự toán được Hội đồng nhân dân thành phố giao (trừ các khoản thu đã có mục 
tiêu chi cụ thể theo quy định). Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Ngân sách Nhà 
nước, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
xem xét hỗ trợ lại một phần không quá 30% của số tăng thu ngân sách thành phố 
được hưởng của từng quận có tăng thu. Căn cứ số thu được hỗ trợ lại, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận quyết định sử dụng số kinh phí này để ưu tiên chi đầu tư xây 
dựng các chương trình, dự án và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ cho đơn 
vị dự toán phường theo quy định.

d) Trình Hội đồng nhân dân thành phố phương án xử lý trường hợp có phát sinh 
nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân 
sách huyện Hòa Vang tăng thu lớn (trên 30% dự toán thu nội địa trên địa bàn huyện 
Hòa Vang được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định năm 2022, trừ thu 
tiền sử dụng đất) theo quy định tại khoản 7, Điều 9 và điểm d, khoản 3, Điều 40 Luật 
Ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị Cục Thuế thành phố:
- Sửa đổi, bổ sung phân công Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang quản 

lý trực tiếp đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Hòa Vang 
không phân biệt quy mô về vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư (đối với doanh nghiệp tư 
nhân), trừ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế thành phố quản lý trực 
tiếp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân công cơ quan thuế quản lý đối 
với người nộp thuế và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan hướng dẫn kê khai, phân bổ phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên phát sinh trên địa bàn huyện 
Hòa Vang nhưng kê khai nộp phí, thuế tại địa bàn khác và việc kê khai nộp tiền thuê 
đất, thuê mặt nước phát sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang nhưng không do cơ quan 
thuế huyện Hòa Vang quản lý thu theo phân cấp tại điểm a, điểm c, điểm h khoản 1 
Điều 5 Nghị quyết này.

Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, 

nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 4  ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, áp dụng từ năm ngân sách 2022 và thời kỳ ổn 
định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của 
Quốc hội.

2. Các nội dung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi được quy định 
tại Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 
64/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ 
sung của Hội đồng nhân dân thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có 
hiệu lực.



3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 
07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức phí quản lý và 
sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng như sau: “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nộp vào ngân 
sách nhà nước và được điều tiết cho các cấp ngân sách được hưởng theo quy định. Số 
thu phí được sử dụng để bù đắp chi phí cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường 
tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản... ”.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại 
Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản quy phạm pháp luật 
mới thì được áp dụng theo văn bản mới đó.

Điều 19. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 

nhân dân thành phố, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này./.

CHỦ TỊCH 
Lương Nguyễn Minh Triết


