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H�I ��NG NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

    

S�:54/2021/NQ-H�ND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
            ��c l�p - T� do - H�nh phúc  
 

     Nam ��nh, ngày 02 tháng 12 n�m 2021 

 

NGH� QUY�T    
Ban hành ��nh m�c, tiêu chí phân b� d� toán chi th��ng xuyên                                                     
ngân sách n�m 2022 và th�i k� �n ��nh ngân sách 2022 - 2025 

–––––––––––––––––––––––– 

H�I ��NG NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

KHOÁ XIX, K� H�P TH� 4  

 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 

2015 và Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và 

Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019;   

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 

n�m 2015 và Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n 

quy ph�m pháp lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020; 

C�n c� Lu�t Ngân sách nhà n��c ngày 25 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a 

Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành 

v�n b�n quy ph�m pháp lu�t và Ngh� ��nh s� 154/2020/N�-CP ngày 31 tháng 

12 n�m 2020 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 

34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t 

s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t;  

C�n c� Ngh� quy�t s� 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 n�m 2021 

c�a �y ban Th��ng v� Qu�c h�i quy ��nh v� các nguyên t�c, tiêu chí và ��nh 

m�c phân b� d� toán chi th��ng xuyên ngân sách nhà n��c n�m 2022;   

C�n c� Quy�t ��nh s� 30/2021/Q�-TTg ngày 10 tháng 10 n�m 2021 c�a 

Th� t��ng Chính ph� v� vi�c ban hành các nguyên t�c, tiêu chí và ��nh m�c 

phân b� d� toán chi th��ng xuyên ngân sách nhà n��c n�m 2022;   

Xét T� trình s� 131/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 n�m 2021 c�a �y ban 

nhân dân t�nh v� vi�c phê chu�n �� án ��nh m�c, tiêu chí phân b� d� toán chi 

th��ng xuyên ngân sách n�m 2022; Báo cáo th�m tra c�a Ban Kinh t� - Ngân 

sách H�i ��ng nhân dân t�nh; ý ki�n th�o lu�n c�a ��i bi�u H�i ��ng nhân dân 

t�i k� h�p.    
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QUY�T NGH�: 

�i�u 1. Ban hành kèm theo Ngh� quy�t này ��nh m�c, tiêu chí phân b� 

d� toán chi th��ng xuyên ngân sách n�m 2022 và th�i k� �n ��nh ngân sách 

2022-2025. 

�i�u 2. Giao �y ban nhân dân t�nh t� ch�c th�c hi�n Ngh� quy�t.   

�i�u 3. Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân, các Ban H�i ��ng nhân dân, 

các T� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân và các ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�nh 

giám sát vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t.   

Ngh� quy�t này �ã ���c H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh Khoá XIX, 

K� h�p th� 4 thông qua ngày 02 tháng 12 n�m 2021 và có hi�u l�c t� ngày 01 

tháng 01 n�m 2022./. 

 CH� T�CH 
 
 

 
 

Lê Qu�c Ch�nh 
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H�I ��NG NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

    

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc         

 

   
��NH M�C, TIÊU CHÍ PHÂN B�                                                                

D� TOÁN CHI TH��NG XUYÊN NGÂN SÁCH N�M 2022  
VÀ TH�I K� �N ��NH NGÂN SÁCH 2022 - 2025 

(Kèm theo Ngh� quy�t s� 54/2021/NQ-H�ND ngày 02 tháng 12 n�m 2021        
 c�a H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh)    

 

Ch��ng I 

��NH M�C, TIÊU CHÍ PHÂN B� D� TOÁN                                 
CHI TH��NG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO CÁC S�, BAN, NGÀNH, 

CÁC ��N V� THU�C T�NH  

�i�u 1. ��nh m�c phân b� d� toán chi qu�n lý nhà n��c, ��ng, �oàn 
th� � t�nh       

                                                                  ��n v�: Tri�u ��ng/biên ch�/n�m 

S� biên ch� ��nh m�c phân b� n�m 2022 

- T� biên ch� th� 71 tr� lên 34 

- T� biên ch� th� 51 ��n biên ch� th� 70 37 

- T� biên ch� th� 31 ��n biên ch� th� 50 39 

- T� biên ch� th� 30 tr� xu�ng 42 

1. ��nh m�c phân b� nêu trên: 

a) �ã bao g�m: Các kho�n chi hành chính ph�c v� ho�t ��ng th��ng 
xuyên c�a b� máy c� quan; chi nghi�p v� hàng n�m và các kho�n mua s�m s�a 
ch�a th��ng xuyên; t�ng l��ng ��nh k�; kinh phí th�c hi�n công tác tuyên 
truy�n ph� bi�n giáo d�c pháp lu�t; kinh phí ISO, �ng d�ng công ngh� thông tin 
trong các c� quan, ��n v� (nh�: kinh phí thuê ���ng truy�n chuyên d�ng; tr� phí 
thuê d�ch v� ph�n m�m; kinh phí duy trì c�ng thông tin �i�n t�...); kinh phí trích 
l�p qu� thi �ua khen th��ng c�a c� quan, ��n v� theo Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-
CP ngày 31/7/2017 c�a Chính ph�... 

b) Không bao g�m: Ti�n l��ng, ph� c�p và các kho�n �óng góp theo 
l��ng; chi th�c hi�n nhi�m v� ��t xu�t; mua s�m tài s�n c� ��nh có s� l��ng l�n 
ho�c giá tr� l�n, nâng c�p c� s� v�t ch�t quy mô l�n; kinh phí chi ho�t ��ng 
công tác ��ng c�a t� ch�c ��ng theo Quy�t ��nh s� 99-Q�/TW ngày 30/5/2012 
c�a Ban Bí th� Trung ��ng ��ng; kinh phí ��m b�o ho�t ��ng c� quan ��ng 
c�p t�nh theo Quy ��nh s� 09-Q�/VPTW ngày 22/9/2017 c�a V�n phòng Trung 
��ng ��ng; kinh phí chi ch� �� ph� c�p trách nhi�m ��i v�i c�p u� viên c�a 
T�nh �y, ��ng u� kh�i các C� quan và Doanh nghi�p t�nh theo Quy�t ��nh s� 
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169-Q�/TW ngày 24/6/2008 c�a Ban ch�p hành Trung ��ng; ph� c�p ��i v�i 
cán b�, công ch�c c� quan ��ng, �oàn th� chính tr� xã h�i theo H��ng d�n s� 
05-HD/BTCTW; ph� c�p trách nhi�m ��i v�i báo cáo viên theo H��ng d�n s� 
06-HD/BTCTW-BTGTW; kinh phí chi ph� c�p �u �ãi ngh�, ph� c�p công v�, 
thâm niên ngh�, trang ph�c ��i v�i Thanh tra, Ki�m lâm, b�o v� th�c v�t, thú y, 
ki�m soát �ê �i�u và cán b� ki�m tra ��ng theo quy ��nh; ph� c�p kiêm nhi�m 
cho cán b� h�i c�u chi�n binh; kinh phí cho dân quân t� v� � các c� quan; chi 
ti�p dân, x� lý ��n th� t� cáo... 

2. ��i v�i d� toán chi c�a V�n phòng T�nh u� và các Ban c�a ��ng, V�n 
phòng �oàn ��i bi�u Qu�c h�i và H�i ��ng nhân dân t�nh, V�n phòng UBND 
t�nh, các �oàn th� chính tr� xã h�i ���c tính theo ��nh m�c và các nhi�m v� chi 
��c thù c�a các c� quan này.   

3. Ngoài ��nh m�c nêu trên, các c� quan �y ban ki�m tra T�nh �y, Thanh 
tra t�nh, Chi c�c Ki�m lâm và cán b� làm công tác thanh tra c�a các s�, ban, 
ngành ���c b� sung kinh phí chi ph� c�p �u �ãi ngh�, thâm niên ngh� và trang 
ph�c theo quy ��nh. 

�i�u 2. ��nh m�c, tiêu chí phân b� d� toán chi các s� nghi�p do t�nh 
qu�n lý 

1. ��i v�i chi s� nghi�p giáo d�c: ��m b�o chi l��ng, ph� c�p và các 
kho�n �óng góp tính theo m�c ti�n l��ng 1.490.000 ��ng/tháng; chi ho�t ��ng 
t�ng 12% so v�i d� toán chi ho�t ��ng c�a giai �o�n 2017-2021. 

Ngoài ra, b� trí kinh phí s� nghi�p giáo d�c �� th�c hi�n các �� án phát 
tri�n giáo d�c c�a t�nh; ��i �ng ch��ng trình m�c tiêu theo quy ��nh trung ��ng; 
chi th��ng thi �ua toàn ngành theo Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP ngày 
31/7/2017 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t Thi 
�ua, khen th��ng; kinh phí t�ng c��ng c� s� v�t ch�t các tr��ng h�c... 

2. ��i v�i các ��n v� s� nghi�p công l�p trong các l�nh v�c th�c hi�n theo 
quy ��nh hi�n hành c�a Nhà n��c v� ch� �� t� ch�, t� ch�u trách nhi�m v� tài 
chính ��i v�i ��n v� s� nghi�p công l�p. M�c kinh phí ngân sách c�p �� chi 
th��ng xuyên hàng n�m cho các ��n v� s� nghi�p trên c� s� yêu c�u các ��n v� 
ph�n ��u nâng m�c t� trang tr�i nhu c�u chi t� ngu�n thu phí và các ngu�n thu 
khác c�a mình �� dành ngu�n �u tiên b� trí cho nh�ng ��n v� ho�t ��ng ch� y�u 
b�ng ngu�n ngân sách nhà n��c. 

3. ��nh m�c phân b� d� toán chi ��i v�i các ho�t ��ng s� nghi�p, ngoài 
chi l��ng và các kho�n có tính ch�t l��ng, phân b� d� toán chi ngân sách cho 
ho�t ��ng c�a ngành, ��n v� ��m b�o không th�p h�n so v�i d� toán n�m 2021 
xác ��nh l�i; t�ng chi cho các ho�t ��ng, nhi�m v� giao thêm, nhi�m v� m�i, 
biên ch� t�ng thêm và t�ng bình quân chung theo kh� n�ng ngân sách n�m 2022.  

4. Th� tr��ng các s�, ban, ngành có trách nhi�m công khai, minh b�ch 
m�c kinh phí c�p cho ��n v� tr�c thu�c. 
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Ch��ng II 

��NH M�C, TIÊU CHÍ PHÂN B� D� TOÁN CHI                    
TH��NG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO CÁC HUY�N, THÀNH PH� 

�i�u 3. ��nh m�c phân b� d� toán chi qu�n lý hành chính 

1. Chi qu�n lý hành chính c�p huy�n 

 ��nh m�c phân b� d� toán ngân sách chi qu�n lý hành chính: 42 tri�u 

��ng/biên ch�/n�m; bao g�m: Qu�n lý nhà n��c, kinh phí ��ng, �oàn th� � 

c�p huy�n. 

a) ��nh m�c phân b� nêu trên: 

- �ã bao g�m: Các kho�n chi hành chính ph�c v� ho�t ��ng th��ng 

xuyên c�a b� máy c� quan; chi nghi�p v� hàng n�m và các kho�n mua s�m s�a 

ch�a th��ng xuyên; t�ng l��ng ��nh k�; kinh phí ISO, �ng d�ng công ngh� 

thông tin trong các c� quan, ��n v� (nh�: kinh phí thuê ���ng truy�n chuyên 

d�ng; tr� phí thuê d�ch v� ph�n m�m; kinh phí duy trì c�ng thông tin �i�n t�...); 

kinh phí trích l�p Qu� thi �ua khen th��ng c�a c� quan, ��n v� theo Ngh� ��nh 

s� 91/2017/N�-CP ngày 31/7/2017 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành m�t 

s� �i�u c�a Lu�t Thi �ua, khen th��ng... 

- Không bao g�m: Ti�n l��ng, ph� c�p và các kho�n �óng góp theo 
l��ng; chi th�c hi�n nhi�m v� ��t xu�t; mua s�m tài s�n c� ��nh có s� l��ng 
l�n ho�c giá tr� l�n, nâng c�p c� s� v�t ch�t quy mô l�n. 

b) Phân b� chi qu�n lý hành chính cho ngân sách các huy�n, thành ph� 

theo tiêu chí dân s� là: 18.000 ��ng/ng��i dân/n�m �� ��m b�o kinh phí chi 
ho�t ��ng c�a Thành u�, Huy�n �y theo Quy ��nh s� 617-Q�/TU ngày 
27/12/2017 c�a Ban Th��ng v� T�nh �y; kinh phí chi ho�t ��ng công tác ��ng 

c�a t� ch�c ��ng theo Quy�t ��nh s� 99-Q�/TW ngày 30/5/2012 c�a Ban Bí 

th� Trung ��ng ��ng; kinh phí �� chi ch� �� ph� c�p trách nhi�m ��i v�i c�p 
u� viên theo Quy�t ��nh s� 169-Q�/TW ngày 24/6/2008 c�a Ban ch�p hành 
Trung ��ng và các ch� �� ��c thù ��i v�i các c� quan: Huy�n �y, Thành �y, 

H�ND và UBND huy�n, thành ph�; chi ph� c�p ��i bi�u và chi ho�t ��ng c�a 

H�i ��ng nhân dân các huy�n, thành ph�; ph� c�p báo cáo viên theo H��ng d�n 
s� 06-HD/BTCTW-BTGTW; h� tr� c�ng tác viên d� lu�n xã h�i theo H��ng 

d�n s� 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 c�a Ban Tuyên giáo Trung ��ng; 

trang ph�c cho cán b� làm công tác thanh tra, ki�m tra; h� tr� sinh ho�t phí ��i 

v�i �y viên �y ban M�t tr�n T� qu�c c�p huy�n theo Quy�t ��nh s� 33/2014/Q�-
TTg ngày 28/5/2014 c�a Th� t��ng Chính ph�; kinh phí th�m h�i, t�ng quà ��i 

v�i các cán b� Lão thành cách m�ng, ti�n kh�i ngh�a, ��ng viên ���c t�ng Huy 

hi�u 40 n�m tu�i ��ng tr� lên nh�ng ch�a ���c h��ng ch� ��, chính sách c�a 

��ng và Nhà n��c theo Quy ��nh s� 1277/Q�-TU ngày 01/11/2019 c�a Ban 

Th��ng v� T�nh u�...  
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2. Chi qu�n lý hành chính � c�p xã 

a) ��nh m�c phân b� d� toán ngân sách chi qu�n lý hành chính bình quân: 
2.300 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m; bao g�m: Qu�n lý nhà n��c, H�i 
��ng nhân dân, kinh phí ��ng, �oàn th� chính tr� xã h�i c�p xã (ch�a bao g�m 
cán b� không chuyên trách).  

- ��nh m�c phân b� nêu trên �ã bao g�m: 

+ Ti�n l��ng, các kho�n có tính ch�t l��ng, các kho�n ph� c�p, các kho�n 
trích theo l��ng c�a cán b� và công ch�c c�p xã theo quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 
92/2009/N�-CP ngày 22/10/2009, Ngh� ��nh s� 34/2019/N�-CP ngày 24/4/2019 
c�a Chính ph�... Kinh phí chi ho�t ��ng công tác ��ng c�a t� ch�c ��ng theo 
Quy�t ��nh s� 99-Q�/TW ngày 30/5/2012 c�a Ban Bí th� Trung ��ng ��ng; 
kinh phí �� chi ch� �� ph� c�p trách nhi�m ��i v�i c�p u� viên theo Quy�t 
��nh s� 169-Q�/TW ngày 24/6/2008 c�a Ban Ch�p hành Trung ��ng; chi ph� 
c�p, kinh phí mua th� BHYT ��i bi�u H�i ��ng nhân dân; kinh phí ho�t ��ng c�a 
H�i ��ng nhân dân c�p xã; kinh phí ho�t ��ng c�a Ban Thanh tra nhân dân c�p xã 
theo Thông t� s� 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 c�a B� Tài chính. 

+ Kinh phí ISO, �ng d�ng công ngh� thông tin trong các c� quan, ��n v� 
(nh�: kinh phí thuê ���ng truy�n chuyên d�ng; tr� phí thuê d�ch v� ph�n m�m; 
kinh phí duy trì c�ng thông tin �i�n t�...); chi nghi�p v� và các kho�n mua s�m, 
s�a ch�a th��ng xuyên... 

 + Kinh phí ��m b�o ho�t ��ng th��ng xuyên c�a qu�n lý hành chính c�p xã. 

- ��nh m�c nêu trên không bao g�m các nhi�m v� chi mua s�m tài s�n c� 
��nh có s� l��ng l�n ho�c có giá tr� l�n, nâng c�p c� s� v�t ch�t quy mô l�n.  

b) Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính b� sung kinh phí th�c hi�n ch� �� ph� 
c�p, kinh phí mua th� BHYT (4,5%) cho cán b� không chuyên trách � xã, 
ph��ng, th� tr�n, thôn, xóm, t� dân ph� theo ��nh m�c quy ��nh t�i Ngh� quy�t 
s� 53/NQ-H�ND ngày 08/12/2020 c�a H�i ��ng nhân dân t�nh và kinh phí trích 
n�p B�o hi�m xã h�i cho cán b� không chuyên trách � xã, ph��ng, th� tr�n theo 
Lu�t B�o hi�m xã h�i n�m 2014. B� trí �� 100% kinh phí chi ph� c�p cho cán 
b� là Th��ng tr�c M�t tr�n T� qu�c, Ban Th��ng v� các �oàn th� chính tr� c�p 
xã (ph� n�, nông dân, c�u chi�n binh, �oàn thanh niên); bí th� chi �oàn, chi h�i 
tr��ng: h�i ph� n�, h�i c�u chi�n binh, h�i nông dân � thôn (xóm), t� dân ph� 
theo Ngh� quy�t s� 108/2008/NQ-H�ND ngày 10/12/2008, Ngh� quy�t s� 
28/2011/NQ-H�ND ngày 08/12/2011 và Ngh� quy�t s� 14/2012/NQ-H�ND 
ngày 07/12/2012 c�a H�i ��ng nhân dân t�nh... 

�i�u 4. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p giáo d�c 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p giáo d�c c�p huy�n (bao g�m 
c� Trung tâm Giáo d�c th��ng xuyên - Giáo d�c ngh� nghi�p): ��m b�o chi 
l��ng, ph� c�p và các kho�n �óng góp tính theo m�c ti�n l��ng 1.490.000 
��ng/tháng; chi ho�t ��ng t�ng 12% so v�i d� toán chi ho�t ��ng c�a giai �o�n 
2017-2021. 
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Ngoài ra, b� trí kinh phí chi s� nghi�p giáo d�c cho c�p huy�n, thành ph� 
�� chi khen th��ng theo Ngh� ��nh s� 91/2017/N�-CP ngày 31/7/2017 c�a 
Chính ph�; t�ng l��ng ��nh k� c�a giáo viên các c�p h�c; kinh phí mua sách 
pháp lu�t, �ng d�ng công ngh� thông tin trong công tác gi�ng d�y và h�c t�p, 
s�a ch�a th��ng xuyên... cho các tr��ng công l�p theo m�c bình quân: 25 tri�u 
��ng/tr��ng m�m non/n�m; 35 tri�u ��ng/tr��ng ti�u h�c/n�m; 45 tri�u 
��ng/tr��ng trung h�c c� s�/n�m.  

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p giáo d�c c�p xã theo m�c 
bình quân 70 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

�i�u 5. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p �ào t�o 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p �ào t�o c�p huy�n: 

��nh m�c phân b� ��i v�i các huy�n, thành ph� theo tiêu chí dân s� 
(không k� dân s� t� 1 ��n 18 tu�i): 14.300 ��ng/ng��i dân/n�m (�ã bao g�m 
kinh phí chi cho Trung tâm chính tr� c�p huy�n, h� tr� �ào t�o cán b� theo ch� 
�� quy ��nh...). 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p �ào t�o c�p xã bình quân 20 
tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

�i�u 6. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p khoa h�c công ngh� cho 
ngân sách c�p huy�n theo tiêu chí dân s� là 2.000 ��ng/ng��i dân/n�m. 

�i�u 7. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p y t� 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p y t� c�p huy�n theo tiêu chí 
dân s�: 3.300 ��ng/ng��i dân/n�m (�ã bao g�m chi ph� c�p Ban b�o v� ch�m 
sóc s�c kho� cán b� các huy�n, thành ph�...). 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p y t� c�p xã bình quân 31 tri�u 
��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m (�ã bao g�m kinh phí h� tr� ho�t ��ng cho các 
tr�m y t� c�p xã �� nâng cao ch�t l��ng ch�m sóc s�c kho� nhân dân...). 

�i�u 8. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p ��m b�o xã h�i 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi ��m b�o xã h�i c�p huy�n 

a) ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p ��m b�o xã h�i c�p huy�n 
theo tiêu chí dân s�: 14.000 ��ng/ng��i dân/n�m �� chi cho các nhi�m v� ��m 
b�o xã h�i, c�u tr� không th��ng xuyên; h� tr� kinh phí chi tr� ch� ��, chính 
sách tr� giúp xã h�i; kinh phí chúc th�, m�ng th� ng��i cao tu�i; kinh phí tr� 
c�p khi thôi làm công tác ��i v�i C�u chi�n binh theo Ngh� ��nh s� 
150/2006/N�-CP ngày 12/12/2006 và Ngh� ��nh s� 157/2016/N�-CP ngày 
24/11/2016 c�a Chính ph�; kinh phí th�c hi�n ch� �� áp d�ng bi�n pháp x� lý 
hành chính, h� tr� ng��i nghi�n ma tuý cai nghi�n t�i gia �ình và c�ng ��ng 
thu�c di�n mi�n gi�m m�c �óng góp theo quy ��nh; kinh phí u� thác qua Ngân 
hàng Chính sách xã h�i; chi ��m b�o xã h�i khác theo quy ��nh.   
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b) Ngoài ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s� nêu trên, chi ��m b�o xã 
h�i ���c tính b� sung kinh phí th�c hi�n các nhi�m v� sau:  

- Kinh phí chi tr� giúp th��ng xuyên, mai táng phí cho các ��i t��ng b�o 
tr� xã h�i theo Ngh� ��nh s� 20/2021/N�-CP ngày 15/3/2021 c�a Chính ph�.  

- Kinh phí chi mai táng phí ��i v�i các ��i t��ng C�u chi�n binh, thanh 
niên xung phong, ��i t��ng tr�c ti�p tham gia kháng chi�n, ��i t��ng tham gia 
chi�n tranh b�o v� T� qu�c, làm nhi�m v� qu�c t� theo quy ��nh. 

- Kinh phí �� chi th�m h�i, ��ng viên các gia �ình thu�c di�n chính sách 
(gia �ình: li�t s�, th��ng binh, b�nh binh, anh hùng l�c l��ng v� trang, anh 
hùng lao ��ng trong th�i k� kháng chi�n, bà m� Vi�t Nam anh hùng, ng��i có 
công giúp �� cách m�ng, quân nhân b� tai n�n ngh� nghi�p) vào ngày l�, ngày 
T�t theo m�c bình quân 300.000 ��ng/gia �ình/n�m. 

 - Kinh phí ��m b�o cho Trung tâm b�o tr� xã h�i và phòng, ch�ng t� n�n 
xã h�i c�a huy�n: 950 tri�u ��ng/trung tâm/n�m. 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi ��m b�o xã h�i c�p xã bình quân 60 
tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m �� chi các nhi�m v� ��m b�o xã h�i trên ��a 
bàn do c�p xã ��m nh�n, chi mai táng phí cho cán b� xã ngh� vi�c... 

  Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính kinh phí �� th�c hi�n chi ph� c�p hàng 
tháng và mua th� BHYT ��i v�i cán b� xã ngh� vi�c theo Quy�t ��nh s� 130-
CP ngày 20/6/1975 và Quy�t ��nh s� 111-H�BT ngày 13/10/1981 c�a H�i 
��ng B� tr��ng. 

�i�u 9. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p v�n hoá - thông tin 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p v�n hoá - thông tin ��i v�i 
ngân sách c�p huy�n. 

a) ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s� (�ã bao g�m kinh phí cho ��i 
thông tin l�u ��ng): 

- ��i v�i thành ph� Nam ��nh: 8.000 ��ng/ng��i dân/n�m; 

- ��i v�i các huy�n: 5.200 ��ng/ng��i dân/n�m. 

 b) Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính b� sung kinh phí cho các huy�n, thành 
ph� th�c hi�n nhi�m v� qu�n lý, b�o t�n, tôn t�o di tích và qu�n lý l� h�i: 100 
tri�u ��ng/huy�n, thành ph�/n�m. 

Riêng huy�n Xuân Tr��ng b� trí 350 tri�u ��ng/n�m (�ã bao g�m kinh 
phí ph�c v� cho công viên T��ng �ài, nhà t��ng ni�m, nhà l�u ni�m c� T�ng Bí 
th� Tr��ng Chinh). 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p v�n hoá - thông tin ��i v�i 
ngân sách c�p xã bình quân 37 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

Ngoài ��nh m�c nêu trên b� sung kinh phí �� th�c hi�n phong trào Toàn 
dân �oàn k�t xây d�ng ��i s�ng v�n hoá � khu dân c�: 05 tri�u ��ng/ thôn, xóm, 
t� dân ph� (c�m v�n hoá dân c�)/n�m. 
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�i�u 10. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p phát thanh, 
truy�n thanh 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p phát thanh, truy�n thanh c�p 
huy�n theo tiêu chí dân s� là 6.400 ��ng/ng��i dân/n�m. 

Ngoài ��nh m�c nêu trên các huy�n có tr�m phát l�i sóng truy�n thanh 
���c tính b� sung 100 tri�u ��ng/huy�n/n�m �� chi xây d�ng ch��ng trình và 
s�a ch�a thi�t b�. 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p phát thanh, truy�n thanh c�p 
xã bình quân 15 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

Ngoài ��nh m�c nêu trên, ��m b�o kinh phí chi tr� ph� c�p, kinh phí 
mua th� BHYT, kinh phí trích n�p B�o hi�m xã h�i cho nhân viên ph� t rách 
�ài truy�n thanh xã theo m�c quy ��nh t�i Ngh� quy�t s� 53/NQ-H�ND ngày 
08/12/2020 c�a H�ND t�nh. 

�i�u 11. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p th� d�c th� thao 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p th� d�c th� thao ��i v�i ngân 
sách c�p huy�n theo tiêu chí dân s�:  

a) ��i v�i thành ph� Nam ��nh: 3.500 ��ng/ng��i dân/n�m; 

b) ��i v�i các huy�n: 2.000 ��ng/ng��i dân/n�m. 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p th� d�c th� thao ��i v�i ngân 
sách c�p xã bình quân 11 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

�i�u 12. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p ki�n thi�t kinh t� 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p ki�n thi�t kinh t� ��i v�i ngân 
sách c�p huy�n. 

a) ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s�: 

                                                                    ��n v�: ��ng/ng��i dân/n�m 

          Tên s� nghi�p ��nh m�c phân b� 

 S� nghi�p nông, lâm, thu� l�i  6.500 

 S� nghi�p giao thông  6.500 

 S� nghi�p ki�n thi�t th� chính 22.000 

 S� nghi�p kinh t� khác: 

- ��i v�i thành ph� Nam ��nh 

- ��i v�i các huy�n 

 

12.000 

  7.500 

��i v�i s� nghi�p nông lâm thu� l�i tính theo dân s� (riêng thành ph� 
Nam ��nh tính theo dân s� nông thôn); s� nghi�p ki�n thi�t th� chính phân b� 
theo dân s� thành th�. 

b) Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính b� sung cho các nhi�m v� sau:  
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- Kinh phí th� chính �� s�a ch�a và tr� ti�n �i�n th�p sáng ��i v�i các 
huy�n có ���ng Qu�c l� 10 và Qu�c l� 21, 21B �i qua. 

- Kinh phí chi s� nghi�p th� chính c�a thành ph� Nam ��nh �� ch�nh trang 
�ô th� (bao g�m c� kinh phí ch�nh trang �ô th� th��ng xuyên và kinh phí trang 
trí, ch�nh trang �ô th� trong các ngày k� ni�m, ngày L� l�n, t� ch�c các s� ki�n 
quan tr�ng theo s� ch� ��o c�a t�nh và thành ph�), chi ch�m sóc cây xanh, tu s�a 
hè c�ng, b�o v� công viên, qu�n lý ngh�a trang... 

- Kinh phí ��m b�o ho�t ��ng c�a Trung tâm d�ch v� nông nghi�p c�p 
huy�n do �i�u chuy�n kinh phí và biên ch� t� S� Nông nghi�p và Phát tri�n 
Nông thôn v� các huy�n, thành ph� qu�n lý. 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p ki�n thi�t kinh t� ��i v�i ngân 
sách c�p xã: 

- S� nghi�p nông, lâm, thu� l�i bình quân 125 tri�u ��ng/xã, th� tr�n/n�m 
(�ã bao g�m kinh phí ho�t ��ng c�a Ban nông nghi�p). 

- S� nghi�p giao thông bình quân 75 tri�u ��ng/xã, th� tr�n/n�m. 

- S� nghi�p th� chính (bao g�m c� chi trang trí, ch�nh trang �ô th� th��ng 
xuyên và trang trí, ch�nh trang �ô th� trong các ngày k� ni�m, ngày L� l�n, t� 
ch�c các s� ki�n quan tr�ng theo s� ch� ��o c�a t�nh và huy�n; chi duy tu s�a 
ch�a c�i t�o v�a hè, ���ng ph� n�i th�, �i�n chi�u sáng công viên, cây xanh... 
trên ��a bàn các th� tr�n và các nhi�m v� chi khác c�a s� nghi�p th� chính theo 
s� ch� ��o c�a huy�n): �ô th� lo�i IV: 17.000 tri�u ��ng/n�m; �ô th� lo�i V: 
8.500 tri�u ��ng/th� tr�n/n�m.  

- S� nghi�p kinh t� khác bình quân 11 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� 
tr�n/n�m. 

�i�u 13. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p b�o v� môi tr��ng 

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p b�o v� môi tr��ng c�p huy�n: 
a) ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s�: 4.000 ��ng/ng��i dân/n�m; 

b) ��nh m�c phân b� theo giá tr� s�n xu�t công nghi�p ���c tính bình quân 
là 150 ��ng/1tri�u ��ng giá tr� s�n xu�t công nghi�p (giá so sánh n�m 2010). 

c) Ngoài ��nh m�c nêu trên, thành ph� Nam ��nh ���c b� sung thêm 
kinh phí �� chi ho�t ��ng thu gom, v�n chuy�n, x� lý rác th�i, qu�n lý ch�t 
th�i... c�a �ô th� Trung tâm vùng; kinh phí x� lý kh�i l��ng rác th�i t�ng lên do 
ti�p nh�n, qu�n lý các khu �ô th� trên ��a bàn... 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi s� nghi�p b�o v� môi tr��ng c�p xã 
bình quân 75 tri�u ��ng/xã/n�m; 120 tri�u ��ng/ ph��ng, th� tr�n/n�m.  

Riêng khu du l�ch Qu�t Lâm, Th�nh Long phân b� thêm m�i ��n v� 200 
tri�u ��ng/n�m. 

�i�u 14. ��nh m�c phân b� d� toán chi qu�c phòng  

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi qu�c phòng c�p huy�n:  
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a) ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s�: 2.000 ��ng/ng��i dân/n�m (�ã 
bao g�m kinh phí th�c hi�n nhi�m v� qu�c phòng do ngân sách c�p huy�n ��m 
nh�n nh�: chi th�c hi�n nhi�m v� xây d�ng và l�c l��ng d� b� ��ng viên; th�c 
hi�n Lu�t ngh�a v� quân s�, công tác tuy�n quân...). 

b) B� sung cho 03 huy�n ven bi�n �� th�c hi�n nhi�m v� qu�c phòng là  
150 tri�u ��ng/huy�n/n�m. 

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi qu�c phòng c�p xã bình quân 60 tri�u 
��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m (�ã bao g�m kinh phí th�c hi�n Lu�t ngh�a v� 
quân s�, công tác tuy�n quân...). 

Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính b� sung cho các nhi�m v� sau:  

a) Kinh phí �� chi tr� ph� c�p cho các ��i t��ng theo Lu�t Dân quân t� 
v�, Ngh� ��nh s� 72/2020/N�-CP ngày 30/6/2020 c�a Chính ph�, Ngh� quy�t s� 
54/2020/NQ-H�ND ngày 08/12/2020 c�a H�i ��ng nhân dân t�nh.  

b) Kinh phí th�c hi�n nhi�m v� qu�c phòng cho các xã ven bi�n: 500 tri�u 
��ng/xã/n�m. 

�i�u 15. ��nh m�c phân b� d� toán chi an ninh  

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi an ninh c�p huy�n: 

a) ��nh m�c phân b� theo tiêu chí dân s�:  

 - ��i v�i thành ph� Nam ��nh: 1.100 ��ng/ng��i dân/n�m. 

 - ��i v�i các huy�n: 850 ��ng/ng��i dân/n�m.  

b) B� sung cho các huy�n ven bi�n, huy�n có t� l� ��ng bào công giáo 
trên 20% là 100 tri�u ��ng/huy�n/n�m.   

2. ��nh m�c phân b� d� toán chi an ninh c�p xã bình quân 60 tri�u 
��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

Ngoài ��nh m�c nêu trên, tính b� sung cho các nhi�m v� sau:  

a) ��m b�o kinh phí chi ph� c�p, kinh phí mua th� BHYT, kinh phí trích 
n�p B�o hi�m xã h�i ��i v�i Tr��ng ban b�o v� dân ph�, Phó ban b�o v� dân 
ph�, Công an th��ng tr�c; kinh phí chi ph� c�p, kinh phí mua th� BHYT Công 
an viên, B�o v� dân ph� quy ��nh t�i Ngh� quy�t s� 138/2010/NQ-H�ND ngày 
09/7/2010, Ngh� quy�t s� 53/NQ-H�ND ngày 08/12/2020 c�a H�i ��ng nhân 
dân t�nh Nam ��nh. 

b) Kinh phí th�c hi�n nhi�m v� an ninh, tr�t t� cho các xã ven bi�n: 500 
tri�u ��ng/xã/n�m. 

�i�u 16. ��i v�i nh�ng huy�n có dân s� th�p 

D��i 100 nghìn dân ���c phân b� thêm 30%; t� 100 - 150 nghìn dân 
���c phân b� thêm 10% s� chi các ��nh m�c tính theo ch� tiêu dân s� nêu trên. 

�i�u 17. ��nh m�c phân b� d� toán chi th��ng xuyên khác  

1. ��nh m�c phân b� d� toán chi th��ng xuyên khác ngân sách c�p huy�n 
phân b� theo t� tr�ng (b�ng 0,2%) t�ng các kho�n chi th��ng xuyên �ã tính 
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���c theo ��nh m�c phân b� d� toán chi ngân sách quy ��nh � trên (t� �i�u 3 
��n �i�u 16). 

15.2. ��nh m�c phân b� d� toán chi th��ng xuyên khác ngân sách c�p xã 
bình quân 11 tri�u ��ng/xã, ph��ng, th� tr�n/n�m. 

�i�u 18. D� phòng ngân sách 

M�c d� phòng cho ngân sách c�p huy�n, c�p xã là 2% so v�i t�ng chi cân 
��i ngân sách./. 

 

 


