
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN PAl  LOC Dc 1p-Tir do-Hnh phüc 

S: J2o1 /TTr-UBND Dai Lóc, ngâv hf tháng4jiám 2022 

T TRINH 
Diêu chinh t I phân chia môt s khoãn thu ti Ngh quyêt so 156/NQ- 

HPND ngày 2 1/12/2021 cüa Hi dông riliân dan huyn 

KInh gi1i: Hi dng nhân dan huyn. 

Can cir Nghj quy& s 37/20221NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa }-IDND tinh 
ye diêu chinh Nghj quyêt 36/2021/NQ-HDND ngây 08/12/202 1 cüa HDND tinh 
khóa X ban hành quy djnh phân cap nguôn thu, nhim vi chi và dijnh miirc phân 
bo di.r toán chi thuing xuyên ngân sách dja phtrcing nãm 2022, näm dâu thñ k' 
on dnh ngân sách 2022-2025; 

Can ctr Quyêt djnh s 3370/QD-IJBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh 
Quàng Nam ye triên khai thirc hin 37/2022/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa 
HDNID tinh; 

Can cir Ngh quyêt so 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa HDND huyn 
khóa XII, k' h9p thiir 5 ye quy djnh t' 1 phân chia rnt so khoàn thu giü'a ngân 
sách huyn và ngân sách xã, thi trân nãm 2022, nãin dâu thôi ki on djnh ngân 
sách theo Lu.t Ngân sách nhâ niiOc; 

UBND huyn kInh dê nghj Hi dOng nhân dan huyn diêu chinh t ! phân 
chia mt so khoân thu ti Nghj quyêt sO 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa 
HDND huyn, ci.i the nhu sau: 

Ti Diêu 1 Nghi. quyêt so 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa HDND 
huyn 

Dâghilà: 

S 
T 
T Ten khoãn thu 

T' 1 phân chia (%) 

Tong 
so 

Baogôm 

TW Tinh Huyn 
Xã, 
TT 

3 
Thuê tiêu thu d.c bit, thu báo ye 
môitrung 100 14 16 70 - 

4 
Thuê thu nhp cá nhãn (tri'1 h cá 
thê,cánhânkinhdoanh) 100 14 16 70 - 

5 

Thuê GTGT, ThuC TNDN hang san 
xuât trong nu'cc thu tir to chi.irc, 
doanhnghip,Hgptácxã 100 14 16 70 - 

6 
Thuê GTGT, TNCN thu tir h cá 
thê,cánhânkinhdoanh 100 14 16 - 70 



TM. UY BAN NHAN AN 
HU TICH ,/ 

Nay ditu chinh lçii: 

S 
T 
T Ten khoãn thu 

T 1 phân chia (%) 

Tong 
so 

Baogôm 

TW Tinh Huyn 
Xã, 
TT 

3 
Thu tiêu thu d.c bit, thus bào ye 
môitn1ng 100 18 - 82 - 

4 
Thuê thu nhp Ca nhân (trü h cá 
the, cá nhân kinh doanh) 100 18 - 82 - 

5 

Thuê GTGT, Thuê TNDN hang san 
xuât trong rnthc thu ti.r to chtrc, 
doanhnghip,Hciptácxã 100 18 - 82 - 

6 
Thuê GTGT, TNCN thu tiir ho Ca 
the, cá nhân kinh doanh 100 18 - - 82 

L do diêu chinh: diu chinh cho diing theo quy djnh t?i  Nghi quyêt so 
37/2022/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa HDND tinh khóa X ban hành quy djnh 
phân cap nguôn thu, nhim vii chi và djnh m1rc phân. bô dçr toán chi thumg xuyên 
ngãn sách dja phi.rGng näm 2022, näm dâu thO'i ki n djnh ngân sách 2022-2025; 
s 3370/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh Quãng Nam ye triên khai 
thirc hin 37/2022/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 cña HDND tinh. 

Các ni dung khác theo Nghj quyt s 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 
cña HDND huyn không diêu chinh thI giti' nguyen. 

KInh trInh Hi dông nhân dan huyn xem xét, cho ' kin thông q 

No'i nhân: 
- HDND huyn khOa XII, k' hpp tIir 10; 

- TT HDND-UBND huyn; 

- Các Ban HDND huyn; 

- Các vj di biêu HDND huyn; 

- LULl: VT. 

e Van Quang 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN DAI LOC Bc 1p - Dr do - Hnh phñc 

S: /NQ-HDND 
DIITHAO 

NGHI QUYET 
Biêu chinh t J phân chia môt so khoãn thu ti Ngh quyêt so 156/NQ- 

HBND ngày 21/12/2021 cüa Hi dông iihân dan huyn 

HO! BONG NHAN DAN HUUN BI LQC 
KHOA XII, KY HQP TIH 10 

Can c Lut T chc chInh quyn dja phwang ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
LuLt tha doi, ho sung mç3t so diêu cüa Lugt TO chic ChInh phi và Lut TO ch&c 
chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cü Lut ngán sách Nhà nithc sO' 83/20157QH13 ngày 25/6/2015; 

Can ci Nghf quye't sO' 37/2022/NQ-HDND ngây 09/12/2022 cia HDND tinh 
ye diêu chinh Nghj quyêt 36/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cla HDND tinh 
khóa X ban hành quy djnh phán cap nguOn thu, nhim vy chi và djnh mc phán 
bO dy toán chi thuàng xuyên ngán sách dja phuviig iiám 2022, nám dâu thai lcj' 
On djnh ngdn sách 2022-2025; 

Can ci Quye't dfnh sO' 3370/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh 
Quáng Nam ye trién khai thicc hin 37/2022/NQ-HDI'TD ngày 09/12/2021 cia 
HDND tinh; 

Can cii' Quylt djnh sO' 3372/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh 
Quáng Nam ye ban hành m3t sO giái pháp chi yêu chi dQo, diêu hành ké hogch 
phát triên kinh tê - xd hçäi và dy' toán ngân sách nhO nwO'c nám 2023; 

Can c' Nghj quyêt so 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa HDND huyn 
khóa XII, lcj) hQp thi' 5 ye quy djnh tj l phán chia tnct sO khoán thu giIa ngán 
sách huyn và ngân sách xã, thi trân nám 2022, nin dáu thai lçi) On djnh ngân 
sách theo Lut Ngân sách nhà nzthc; 

Sau khi xem xét To' trInh sO /TTr-UBND ngày /12/2022 cia UBND 
huyçn v dié'u chinh 1j l phán chia mt sO khoán thu tçii Nghj quyét so 156/NQ-
HDND ngày 21/12/202 1 cia HDND huyçn ; Báo cao thâm tra cla Ban Kinh té 
- Xâ hQi HDND huyçn và kién cia các v dgi biéu HDND huyn tgi lçj) hQp, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thng nh.t diêu chinh t' 1 phân chia nit s khoân thu ti Diu 1, 
Nghj quyêt so 156/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cija Hi dông nhân dan huyn, 
ci the nhu sau: 

Dgi L5c, ngày tháng nám 2022 



S 
T 
T Ten khoãn thu 

Ty 1 phân chia (%) 

Tong 
so 

Baogôm 

TW Tinh Huyn 
Xà, 
IT 

1 
Thuê tiêu thit d.c bit, thug bào ye 

môitru.ing 100 18 - 82 - 

2 
Thuê thu nh.p cá nhân (trr h cá 
the, cá nhân kinh doanh) 100 18 - 82 - 

3 

Thuê GTGT, Thug TNDN hang san 
xuât trong nithc thu tü' to chirc, 
doanh nghip, Hçip tác xã 100 18 - 82 - 

4 
Thuê GTGT, TNCN thu tr h cá 
thê,cánhânkinhdoanh 100 18 - - 82 

Diêu 2. To chtrc thffc hiên: 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn t chirc thirc hin Nghj quyt nay; dng 
thñ chi do và quán 1 theo diing quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuó'c. 

2. Thu'&ng trirc Hi dông nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, To di 

biu vâ dai biu HOi  dng nhân dan huyn can cr nhiin vu, quyên hn theo 1ut 

dinh, don dc, kim tra, giám sat vic thuc hin Nghj quyM nay. 

3. Ngh quyêt nay dã ducc HOi  dng nhân dan huyn Di Lc k.hoá XII, k5i 
hpp thu 10 thông qua ngày tháng 12 nãm 2022; các ni dung khác duçc ban 
hành ti Ngh quyêt so 15 6/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa HDND huyn vn 
có hiêu luc thi hành ./. 

Nri nhân: CHU T!CH 
- Thuà'ng trirc HDND tinh; 
- Ban Thu'Ong vy Huyn iy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN Iiuyn; 
- Các Ban cta HDND huyn; 
- Dai biu HDND huyn; 
- Các co quan, don vl Co lien quan; 
- TT.HDND, UBND CáC xà, thi trân; 
-CPVP; Nguyênllão 
- Luu: VT, CVHD. 
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