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NGHỊ QUYẾT
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của
HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường
xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015 được Quốc hội thông qua
ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 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 quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND
tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020;
Xét Tờ trình số

/TTr-UBND ngày

/

/2020 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020; Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến
thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQHĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức phân
bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn
2017-2020 theo Tờ trình số

/TTr-UBND ngày

/

/2020 của UBND tỉnh,

cụ thể như sau:
- Bỏ cụm từ “Chi mua bảo hiểm thất nghiệp”tại điểm b khoản 3 Điều 2
Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND; Và bổ sung cụm từ “Chi mua bảo hiểm thất
nghiệp” tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND.
- Bổ sung nội dung tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND
như sau “5. Chi hoạt động đặc thù: Các khoản chi phát sinh không thường
xuyên nhằm phục vụ cho các hoạt động đặc thù của các cơ quan, đơn vị, ngành
hoặc thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao ngoài chức năng nhiệm vụ
thường xuyên của cơ quan, đơn vị, ngành;
Và chi lương dạy thêm giờ:
+ Đối với các cơ sở giáo dục công lập có giáo viên nghỉ thai sản/ nghỉ
bệnh, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lớp lý luận
chính trị để chuẩn hóa hoặc các trường thiếu giáo viên dạy tin học.
+ Đối với hai cơ sở giáo dục công lập đặc thù là trường Văn hóa nghệ
thuật tỉnh và trường Chính trị tỉnh”.
- Bổ sung định mức phân bổ dự toán chi đối với trường trung cấp Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh và trường Chính trị tỉnh tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị quyết
số 33/2016/NQ-HĐND như sau “Riêng đối với hai cơ sở giáo dục công lập đặc
thù là trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và trường Chính trị tỉnh được
đảm bảo Quỹ lương đầy đủ theo biên chế thực tế được duyệt và mức chi hoạt
động thường xuyên là 35 triệu đồng/biên chế/năm”.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này theo quy định. Trong trường hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi các nguyên
tắc và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách, Ủy
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh,
và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo
quy định của pháp luật.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng
tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa
họp thứ

thông qua ngày

/

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành khối tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT; CV HĐND tỉnh.

/2020 và có hiệu lực từ ngày

, kỳ

/ /2020./.

CHỦ TỊCH
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