
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CIrU NGHIA VIT NAM 
HUY1N BAI LOC Boc lap — T do  —  Hnh phüc  

S: 4 /BC-HDND Dai Lóc, ngâyAS tháng 12 nàm 2022 

BAO CÁO 
Thm tra clia Ban Kinh t - Xã hi cüa HOND huyn 

ye drthão Nghj quyêt diu chinh t 1 phân chia rnEt so khoãn thu ti Nghj 
quyêt so 156/NQ-HDND ngãy 21/12/2021 cüallôi dông nhãn dan huyn 

Thirc hin tinh thin chi dao cüaThuàng trirc Hi dông nhân dan huyn ye 
vic thrc hin thâm tra ni dung trInh k' hop thu 10, HDND huyn khóa XTI. 

Qua xern xét, nghiên ciru To trInh s 322/TTr- UBND ngày 14/12/2022 cüa 
UBND huyn Diêu chinh t' lê 'phân chia mt so khoán thu ti Nghj quyêt so 
156/NQ-HDND ngày 21/12/2Q21 cUa Hi dng nhân dan huyn; 

Ban Kinh tê - Xã hi ci.'ia HDND huyn xin báo cáo vOi HDND huyn mt 
so ni dung nhu sau: 

I! V co' s& pháp I2 dê ban hành Ngh quyêt 
- Can cir Nghj quyêtsô 37/2022/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa HDND 

tinh ye diêu chinh Nghj quyêt so 36/2021/NQ-HDND ngày 08/12/202 1 cüa HDND 
tinh khOa X ban hành quy djnh phân cap nguôn tliu, nhim vii chi và djnh müc 
phân bô dir toán chi thuOng xuyen ngân sách dla  pliucmg näm 2022, näm dâu thOi 
k' on djnh ngân sách 2022-2025; 

- Can cir Quyêt dinh 3370/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh 
Quáng Narn ye triên khai thirc hin Nghj quyêt so 37/NQ-HDND ngày 09/12/2022 
cilia HDND tinh; 

- Can Cu Nghj quyêt so 1561NQ-HDND ngày 21/12/2021 cüa HDND huyn 
khóa XII, kS'  hçp 5 ye quy dnh t 1 phân chia nt so khoán thu giUa ngân sách 
huyn và ngân sách xã, thj trân näm 2022, näm dâu thOi ki on djnh ngân sách theo 
Lut Ngân sách nhâ nu'Oc. 

11/ Vê ni dung diy thão Nghj quyêt 
1, Ban Kinh tê - X hi thông nhât diêu chinh t' 1 phân chia imt so 

khoán thu tai  Diêu 1, Nghj quyêt sO 156/NQ-HDND ngày 2 1/12/2021 cüa HDND 
huyn, cu the diêu chinh t' 1 các khoãn thu theo so thu tr 3, 4, 5 và 6 cüa Nghj 
quyêt 156/ NQ-HDND ngày 21/12/2021, thành t 1 các khoãn thu nhu' sau: 

S 
T 
T Ten khoãn thu 

T' I phân chia (%) 

lông 
so 

Baogôm 

TW Tinh Huyn 
Xã, 
TT 

Thu tiêu thu däc biêt, thus báo v môi truOng 100 18 82 -  

2 

Thu thu nhp cá nhân (trr ho cá th& cá nhân 
kinhdoanh) 100 18 82 -  

3 

Thu GTGT,Thu TNDN hang san xuãt trong 
flUOC thu ti to chilrc, doanh nghip, Hop tác x 100 18 82 -  
Thu GTGT, TNCN thu tir ho cá th, Ca nhân 
kinhdoanh 100 18 82 



2. D nghi hoàn chinh lai dij tháo Nghj quyêt theo gop cüa Ban tnràc 
khi trInh Hi dông nhân dan huyn thông qua. 

Ban Kinh t - Xa hôi HDND huyên thng nht cao ban hãnh Nghj quyét 
diêu chinh t' I phân chia môt so khoãn thu theo thng vri quy djnh tai  Nghj quyêt 
so 37/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa HDND tinh Quáng Nam. 

KInh trInh Hôi dng nhân dan huyn quyt dlnh,  thông qua.!. 

Nci nhmn: 
- TT HDND huyn (báo cáo); 
- TT UBND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- LLIU VT. 
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