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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ  

dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016  

của Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Ngày 09 tháng 12 

năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang 

năm 2017 và áp dụng cho giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại địa phương và kiến nghị của Kiểm toán nhà 

nước, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: 

Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND là cơ sở để các đơn vị dự toán và các 

cấp ngân sách xây dựng dự toán chi thường xuyên tại đơn vị và cấp ngân sách 

để phân bổ thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do nhu cầu thực tế 

phát sinh hàng năm ngân sách có bố trí kinh phí chi lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp cho lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 

tháng 11 năm 2000 của Chính phủ và hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân 

thường trực các xã, phường, thị trấn ngoài định mức chi thường xuyên quy định 

tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND. 

Căn cứ kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực IX tại Báo cáo kiểm toán 

ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh An Giang ban hành kèm theo Công văn 

số 235/KTNN-TH ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Kiểm toán nhà nước, trong đó có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-46-2016-qd-ttg-ngan-sach-nha-nuoc-du-toan-chi-thuong-xuyen-ngan-sach-nha-nuoc-2017-327125.aspx
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ghi: “Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định về định mức phân bổ dự toán dự toán chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh áp dụng cho giai đoạn ổn định 2017-2020, chưa quy định định mức 

phân bổ dự toán chi đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

và chi hỗ trợ tiền ăn của lực lượng dân quân thường trực cấp xã, chưa đảm bảo 

được yêu cầu thực tế phát sinh của công tác quản lý tài chính, ngân sách” và kiến 

nghị “Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh áp dụng cho giai đoạn ổn định 

2017-2020”. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. 

II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo: 

1. Mục đích: Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016  

của Hội đồng nhân dân tỉnh để phù hợp với nhiệm vụ chi thực tế phát sinh tại  

địa phương.  

2. Quan điểm chỉ đạo:  

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật. 

b) Đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết: 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, 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, Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 

của tỉnh An Giang; Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 

2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.  

Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết này gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý. 

Dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến thẩm định của 

Sở Tư pháp tại Báo cáo số 342/BC-STP ngày 14 tháng 11 năm 2019. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản dự thảo Nghị quyết: 
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1. Bố cục Dự thảo Nghị quyết gồm có 3 Điều, gồm: 

a) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh.  

b) Điều 2. Điều khoản thi hành. 

c) Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị Quyết: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 10 và bổ sung Điều 15 tại Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

39/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 

 Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách tỉnh An Giang năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
 

Nơi nhận :                                
- Như trên ;           

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp; 

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, Phòng TH; 

- Lưu, VT, Phòng KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Lê Văn Nưng 
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