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    Kính gửi:  

      - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

      - Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

  
Thực hiện Công văn số 7167/UBND-TH2 ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp 

ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

cơ bản thống nhất với nội dung bản dự thảo và có một số ý kiến góp ý như sau: 

1. Góp ý phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn 

thu: 

1.1  Phí, lệ phí giao Chi cục thuế huyện thu: đề xuất khoản thu trước bạ tài 

sản khác tỷ lệ điều tiết 100% ngân sách huyện (dự thảo điều tiết tỉnh 20%, huyện 

80%). 

1.2 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước: Đối với nội 

dung do tỉnh cấp phép đề xuất tỷ lệ điều tiết tỉnh 50%, huyện 50% (dự thảo điều 

tiết tỉnh 50%, huyện 40%, xã 10%). 

1.3 Tiền thuê đất: 

- Phát sinh trên địa bàn xã: Đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 70%, xã 30% (dự 

thảo điều tiết tỉnh 20%, huyện 50%, xã 30%). 

- Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn: đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 70%, 

xã 30% (dự thảo điều tiết tỉnh 70%, huyện 30%). 

1.4 Thu từ quỹ đất tái định cư các Dự án: 

- Các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư: 

+ Các dự án có sử dụng nguồn vốn NSTW, trái phiếu Chính phủ đề xuất tỷ 

lệ điều tiết huyện 100% (dự thảo điều tiết tỉnh 100%). 

+ Các dự án sử dụng 100% ngân sách tỉnh: Phát sinh trên địa bàn các huyện 

còn lại đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 100% (dự thảo điều tiết tỉnh 70%, huyện 

30%). 

- Các dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư: 



+ Các dự án có sử dụng nguồn NSTW, Trái phiếu chính phủ: đề xuất tỷ lệ 

điều tiết huyện 100% (dự thảo điều tiết tỉnh 100%. 

+ Các dự án sử dụng 100% ngân sách tỉnh: 45% chi phí còn lại (được xem là 

100%) để xuất tỷ lệ điều tiết huyện 100% (dự thảo điều tiết tỉnh 50%, huyện 50%) 

+ Trường hợp dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và một phần ngân 

sách huyện: 45% chi phí còn lại (được xem là 100%) để xuất tỷ lệ điều tiết 100% 

huyện (dự thảo điều tiết tỉnh 50%, huyện 50%) 

+ Trường hợp dự án được đầu tư 100% từ nguồn vốn ngân sách huyện: 

45% chi phí còn lại (được xem là 100%) để xuất tỷ lệ điều tiết 100% huyện (dự 

thảo điều tiết tỉnh 20%, huyện 80%) 

- Các khu đất tái định cư đôi dư đầu tư từ nguồn NSTW, TPCP: đề xuất tỷ 

lệ điều tiết huyện 100% (dự thảo điều tiết tỉnh 100%). 

1.5 Thu từ quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư):  

- Phát sinh trên địa bàn các huyện còn lại: đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 

100% (dự thảo điều tiết tỉnh 100%). 

1.6 Thu từ quỹ đất chuyên dùng (đất đã giao cho các tổ chức, đơn vị, cơ 

quan nhà nước quản lý) 

- Đối với quỹ đất do đơn vị cấp xã quản lý: đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 

20%, xã 80% (dự thảo điều tiết xã 100%). 

1.7 Đối với các khu đất còn lại: 

- Phát sinh trên địa bàn các huyện còn lại: 

+ Do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư: đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 50%, 

xã 50% (dự thảo điều tiết tỉnh 30%, huyện 60%, xã 10%). 

+ Do UBND cấp xã làm chủ đầu tư: đề xuất tỷ lệ điều tiết huyện 50%, xã 

50% (dự thảo điều tiết tỉnh 30%, huyện 10%, xã 60%). 

2. Góp ý phân bổ dự toán chi thường xuyên: 

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế: 

- Đối với cấp huyện: Đề xuất phân bổ 8% so tổng chi thường xuyên các 

lĩnh vực chi từ mục I đến mục IX trên đây (loại trừ kinh phí thực hiện chính sách 

bảo trợ xã hội và các chính sách do tỉnh ban hành) chương II - định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách cho cấp huyện, cấp xã. 

- Đối với cấp xã: Đề xuất phân bổ 8% tổng chi từ mục I đến mục VIII. 

2.2 Chi sự nghiệp môi trường: 

Đề xuất giữ nguyên định mức chi như năm cuối thời kỳ ổn định ngân sách 

2017-2021: 2,9 tỷ đồng để đảm bảo nhiệm vụ chi xử lý rác thải, kinh phí vận 

chuyển và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường khác. 

2.3 Chi an ninh 

Đề xuất phân bổ 

- Đô thị: phân bổ 100 triệu đồng/đơn vị/năm 

- Đồng bằng, miền núi, vùng sâu: phân bổ 80 triệu đồng/đơn vị/năm 



- Vùng cao: 60 triệu đồng/đơn vị/năm. 

2.4 Chi quốc phòng: 

Đề xuất phân bổ: 

- Đô thị: phân bổ 130 triệu đồng/đơn vị/năm 

- Đồng bằng, miền núi, vùng sâu: 100 triệu đồng/đơn vị/năm 

- Vùng Cao: 80 triệu đồng/đơn vị/năm. 

2.5 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 

Đề nghị chuyển nhiệm vụ chi cấp xã lên nhiệm vụ chi cấp huyện đối với 

nội dung: “Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng: Cựu chiến binh, 

Thanh niên xung phong, Dân quân tự vệ”. 

 Trên đây là ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân kính gửi 

Sở Tài chính Hà Tĩnh xem xét, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  Lưu: VT, TCKH. 
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