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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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 
Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa 
phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra số 44/BCTT-
KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Sửa đổi nội dung quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 1 thành: 

“c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước do tỉnh quyết định cho thuê và thu tiền 
một lần (trừ số thu từ các dự án, công trình phát sinh trên địa bàn thị xã An Nhơn 
được phân chia cho ngân sách thị xã An Nhơn hưởng 100%); 

d) Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể 
cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các 
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hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; không kể tiền sử dụng đất của 
các dự án, công trình trên địa bàn thị xã An Nhơn được phân chia cho ngân sách 
thị xã An Nhơn hưởng 100%);” 

2. Bổ sung Điểm x vào Khoản 2 Điều 2 nội dung như sau: 

“x) Chi hỗ trợ một phần từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị 
xã An Nhơn tăng thêm so với năm trước liền kề cho ngân sách thị xã An Nhơn để 
chi đầu tư phát triển.” 

3. Sửa đổi nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 3 thành: 

“c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước (không kể tiền cho thuê của các dự án do 
tỉnh quyết định cho thuê và thu tiền một lần; tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 
việc khai thác yến sào tỉnh Bình Định). Riêng tiền thuê đất thu một lần cho cả 
thời gian thuê đối với các dự án, công trình phát sinh trên địa bàn thị xã An 
Nhơn, được phân chia cho ngân sách thị xã An Nhơn hưởng 100% (trừ tiền thuê 
đất thu một lần của các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn);” 

4. Bổ sung vào Điểm g, Khoản 1 Điều 3 nội dung như sau:  

“- Ngân sách thị xã An Nhơn hưởng 100% tiền sử dụng đất của các dự án, 
công trình đầu tư trên địa bàn thị xã An Nhơn (trừ các dự án, công trình thuộc 
nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư và hưởng lợi trực tiếp);” 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-
HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 
01 năm 2019./. 
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