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Nghị quyết HĐND tỉnh quy định hệ thống 
định mức phân bổ dự toán chi thường 

xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 

2022-2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Hải Dương, ngày      tháng 10 năm 2021

    Kính gửi: - Các Sở, ngành và đơn vị dự toán cấp tỉnh;  
                                   - Kho bạc nhà nước tỉnh
                                   - UBND các huyện, thành phố, thị xã,

Căn cứ điểm e, khoản 9, điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy 
định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “e) Quyết định nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương;”

Chu kỳ ổn định ngân sách 2016-2020 và kéo dài hết năm 2021. Vì vậy, chu 
kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2022-2025 theo quy định phải ban hành Nghị 
quyết của HĐND tỉnh quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 
2022-2025 để khắc phục những tồn tại, hạn chế và kế thừa những mặt tích cực của 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN giai đoạn 
2017-2021; tăng quyền hạn và trách nhiệm, chủ động của các sở, ban, ngành, đơn 
vị dự toán khối tỉnh trong quản lý NSNN; khuyến khích các địa phương tăng thu, 
tiết kiệm chi để tăng chi đầu tư, chủ động bố trí dự toán nhiệm vụ chi để thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để có căn cứ tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 
quyết quy định quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
NSĐP trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-
2025. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào Dự thảo Tờ trình của Sở 
Tài chính và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (toàn bộ nội dung của văn bản 
được đăng tải trên website của Sở Tài chính: https://sotaichinh.haiduong.gov.vn/), 

https://sotaichinh.haiduong.gov.vn/


trong đó đối với từng tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, đề nghị 
có ý kiến cụ thể về lựa chọn phương án và lý do lựa chọn và gửi về Sở Tài chính 
trước ngày 12/10/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh.

Sở Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan về ý kiến 
tham gia, góp ý vào dự thảo./.

 Nơi nhận
 - Như trên;
 - UBND tỉnh (b/c);
 - Lưu VT, QLNS.

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hưng
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