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NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;
Xét Tờ trình số 5922/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 06 tháng
12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về nguyên tắc, tiêu
chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực
hiện Nghị quyết này.
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Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa
X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày 01
tháng 01 năm 2022 và thay thế các Nghị quyết sau:
1. Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa
phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.
2. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số
51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và
giai đoạn 2017 - 2020.
3. Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số
51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và
giai đoạn 2017 - 2020./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo, Website, Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về pháp luật - Sở Tư pháp;
- Các phòng thuộc Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh, App;
- Lưu: VT, Tuấn.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chánh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUY ĐỊNH
Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2022 và các
năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước và Nghị quyết của Quốc hội.
2. Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, thực hiện theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành và các quy định áp
dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách tại Nghị quyết này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố
(gọi chung là cấp huyện), các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và các đơn
vị sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
Điều 3. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên
1. Có kế thừa định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa
phương giai đoạn 2017-2021 và theo các quy định hiện hành.
2. Định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 được áp
dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước và Nghị quyết của Quốc hội. Trong quá trình thực hiện, căn cứ các quy định
có liên quan và tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách,… Hội đồng nhân
dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
3. Đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ chính sách đã ban hành đến ngày 31
tháng 12 năm 2021 và nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng.
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4. Định mức phân bổ kinh phí cho biên chế/năm là cơ sở thực hiện chế độ tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối
với các cơ quan nhà nước theo các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
5. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, định mức chi thường xuyên là cơ
sở xây dựng dự toán chi. Ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch thiếu giữa
nguồn thu được để lại đơn vị và dự toán chi theo đúng quy định, đúng lộ trình tính
giá dịch vụ sự nghiệp công theo các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị
sự nghiệp công lập.
6. Định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các huyện được xác định
theo tiêu chí dân số là tiêu chí chính kết hợp với tiêu chí bổ sung phù hợp với thực
tế và đặc thù của từng địa phương.
7. Đối với mức khoán chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tính theo học
sinh được quyết toán theo kinh phí thực tế sử dụng, hàng năm kinh phí còn thừa và
không còn nhu cầu sử dụng sẽ hủy theo quy định.
8. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I căn cứ định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách địa phương để tiến hành giao dự toán cho các đơn vị trực
thuộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, công khai, minh bạch và có cân đối
với nguồn thu sự nghiệp hàng năm.
9. Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ
mới làm tăng chi ngân sách nhà nước, các địa phương phải sử dụng nguồn tăng
thu, tiết kiệm chi và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện;
ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đối với các huyện sau khi sử dụng các nguồn lực trên mà
chưa cân đối đủ để thực hiện. Trường hợp địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai,
dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm trọng, thì địa phương phải chủ động sử dụng dự toán
ngân sách địa phương, bao gồm cả dự phòng và các nguồn tài chính hợp pháp theo
quy định để khắc phục; nếu vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương,
ngân sách cấp trên sẽ xem xét, hỗ trợ.
10. Khoán thêm kinh phí hoạt động đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ít
biên chế, cụ thể: đơn vị có từ 6-9 biên chế được tính thêm 5%, đơn vị có từ 5 biên
chế trở xuống được tính thêm 10% kinh phí hoạt động so với định mức quy định.
Điều 4. Nội dung khoán chi hoạt động thường xuyên
1. Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy
các cơ quan, gồm tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi, thông tin, truyên truyền,
liên lạc, công tác phí, hội nghị, đoàn ra, đoàn vào, vật tư văn phòng, thanh toán
dịch vụ công cộng…
2. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm của
đơn vị gồm cả chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi sơ kết, tổng kết,
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hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan đơn vị, chi thực hiện
chỉ đạo, kiểm tra, chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà
soát văn bản quy phạm pháp luật…
3. Các khoản kinh phí mua sắm tài sản (trừ các khoản mua sắm, thay thế có
giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên cho 01 tài sản), công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau
hỏng, kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản.
Chương II
ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN
CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
Điều 5. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cơ quan nhà nước,
Đảng, đoàn thể
1. Chi cho con người:
a) Được cấp theo quỹ lương thực tế (gồm tiền lương, các khoản phụ cấp,
đóng góp theo lương), không vượt quá số biên chế được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
b) Đối với số biên chế chưa được tuyển dụng so với biên chế được giao sẽ
khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ, công chức tương ứng theo yêu cầu vị
trí việc làm và các khoản đóng góp theo chế độ.
2. Chi hoạt động theo biên chế được giao
a) Cấp tỉnh
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 80.000.000 đồng/biên chế /năm.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể: 72.000.000 đồng/biên chế/năm.
- Các đơn vị dự toán trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể: 60.000.000
đồng/biên chế/năm.
b) Cấp huyện
- Văn phòng Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 72.000.000 đồng/biên chế/năm.
- Các phòng, ban trực thuộc, đoàn thể: 67.000.000 đồng/biên chế/năm.
c) Cấp xã: 65.000.000 đồng/cán bộ, công chức/năm.
Điều 6. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức
xã hội - nghề nghiệp, các Hội đặc thù được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy
định của pháp luật.
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Điều 7. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp giáo dục
1. Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các
khoản phụ cấp, đóng góp theo lương) theo số người làm việc thực tế, không vượt
số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Chi hoạt động theo số người làm việc, số học sinh thực tế
a) Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
- Chi cho bộ máy: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp
vụ tỉnh, các trường trung học phổ thông (THPT): 28.000.000 đồng/người/năm.
Riêng trường THPT chuyên và THPT chất lượng cao: 32.000.000
đồng/người/năm.
- Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tính trên đầu học sinh: Trung tâm
Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, THPT: 400.000 đồng/học
sinh/năm; riêng trường THPT chuyên: 1.500.000 đồng/học sinh/năm, trường
THPT chất lượng cao: 1.000.000 đồng/học sinh/năm.
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
- Cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở
+ Chi hoạt động của bộ máy: 25.000.000 đồng/người/năm; riêng trường tạo
nguồn là 28.000.000 đồng/người/năm.
+ Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tính theo học sinh: mầm non:
500.000 đồng/học sinh/năm; tiểu học: 450.000 đồng/học sinh/năm; trung học cơ
sở: 400.000 đồng/học sinh/năm. Đối với các trường tạo nguồn, trường có lớp tạo
nguồn: 650.000 đồng/học sinh lớp tạo nguồn/năm.
- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp
+ Chi hoạt động của bộ máy: 28.000.000 đồng/người/năm.
+ Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập: đối với học sinh giáo dục thường
xuyên: 400.000 đồng/học sinh/năm; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ
thông thực hiện theo nhiệm vụ được giao và chế độ quy định.
Điều 8. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp
đào tạo, dạy nghề
1. Chi thường xuyên cho các đơn vị
a) Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các
khoản phụ cấp, đóng góp) theo số người làm việc thực tế, không vượt số lượng
người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Chi hoạt động theo số người làm việc, số học sinh thực tế
- Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
+ Chi cho bộ máy: 30.000.000 đồng/người/năm.
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+ Chi cho hoạt động giảng dạy và học tập: trường cao đẳng: 4.000.000
đồng/học sinh/năm; trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa: 7.000.000 đồng/học
sinh/năm; các trường trung cấp khác: 3.500.000 đồng/học sinh/năm.
- Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện: 40.000.000 đồng/người/năm.
2. Chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị và Trung tâm
bồi dưỡng Chính trị: kinh phí hoạt động cho học viên theo nhiệm vụ đào tạo được
giao và chế độ quy định.
Điều 9. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp y tế
1. Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh
a) Công tác khám bệnh, chữa bệnh: ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí
chưa kết cấu vào giá dịch vụ.
b) Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch hóa gia đình
- Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các khoản
phụ cấp, đóng góp theo lương) theo số người làm việc thực tế, không vượt số
lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Chi hoạt động theo số người thực tế: 38.000.000 đồng/người/năm.
c) Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
- Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các khoản
phụ cấp, đóng góp) theo số người làm việc thực tế, không vượt số lượng người làm
việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Chi phí hoạt động theo số người thực tế: 55.000.000 đồng/người/năm.
2. Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: Trung tâm Y tế huyện, thị xã,
thành phố
a) Kinh phí sự nghiệp khám, chữa bệnh: ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi
phí chưa kết cấu vào giá dịch vụ.
b) Kinh phí hoạt động sự nghiệp phòng bệnh và lĩnh vực dân số Kế hoạch
hóa gia đình:
- Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các khoản
phụ cấp, đóng góp) theo số lượng người làm việc thực tế, không vượt số lượng
người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Kinh phí hoạt động theo số người thực tế: 33.000.000 đồng/người/năm.
c) Kinh phí hoạt động của Phòng khám đa khoa khu vực: 66.000.000
đồng/phòng khám/năm.
d) Kinh phí hoạt động của Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 55.000.000
đồng/trạm/năm.
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đ) Kinh phí hoạt động của Phòng khám đa khoa khu vực, đồng thời thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 93.000.000
đồng/đơn vị/năm.
Điều 10. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp còn lại
1. Chi cho con người: đảm bảo chi quỹ tiền lương (gồm tiền lương, các
khoản phụ cấp, đóng góp theo lương) theo số người làm việc thực tế, không vượt
số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đối với số biên chế
chưa được tuyển dụng so với số biên chế được giao sẽ khoán theo hệ số lương bậc
1 ngạch cán bộ, công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu vị trí việc làm và các
khoản đóng góp theo chế độ.
2. Chi hoạt động tính theo số biên chế được giao
a) Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: 45.000.000 đồng/biên chế/năm.
b) Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: 40.000.000 đồng/biên chế/năm.
Điều 11. Kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước (đã được sửa
đổi bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục
và y tế.
1. Quỹ tiền lương, tiền công: được cấp theo quỹ tiền lương, tiền công thực tế
(gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp), không vượt tổng số hợp
đồng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Kinh phí hoạt động: tối đa 25.000.000 đồng/hợp đồng/năm. Riêng hợp
đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị quyết 102/NQ-CP của sự nghiệp
giáo dục cấp tối đa là 22.000.000 đồng/hợp đồng/năm. Việc thanh quyết toán theo
thực tế phát sinh, đúng quy định hiện hành và không vượt mức được giao.
Chương III
ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
Điều 12. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục
1. Chi tiền lương, phụ cấp, tiền công, các khoản có tính chất lương của biên
chế thực tế và tiền lương, các khoản đóng góp của biên chế chưa tuyển theo hệ số
lương bậc 1 ngạch viên chức tương ứng yêu cầu vị trí việc làm (biên chế không
vượt quá số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
2. Chi thường xuyên phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập: bố trí trên cơ
sở đảm bảo cơ cấu chi thường xuyên phục vụ giảng dạy và học tập tối thiểu là 19%
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và chi tiền lương theo quy định tại khoản 1 Điều này tối đa 81%.
3. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung đảm bảo các chế độ, chính sách: chính
sách phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh
khuyết tật; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí hỗ trợ
tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi, kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách của địa
phương quy định.
Điều 13. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số (không kể dân số từ 1-18 tuổi)
1. Đô thị: 21.700 đồng/người dân/năm.
2. Vùng còn lại: 24.000 đồng/người dân/năm.
Điều 14. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số
a) Đô thị: 31.800 đồng/người dân/năm.
b) Vùng còn lại: 43.000 đồng/người dân/năm.
2. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: kinh phí ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ
trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng theo quy định của Luật Bảo
hiểm y tế hoặc chính sách địa phương.
Điều 15. Tiêu chí, định mức phân bổ chi quản lý hành chính
1. Chi tiền lương, phụ cấp, tiền công, các khoản đóng góp theo lương (bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) theo quy định hiện hành. Biên chế
hành chính nhà nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng và mức khoán quỹ
phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo
quy định tại Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về số lượng, chức danh, một số chế
độ chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,
khu phố; phụ cấp đại biểu Hội đồng nhân dân, phụ cấp đại biểu cấp ủy.
2. Chi hoạt động thường xuyên: bố trí trên cơ sở đảm bảo cơ cấu chi hoạt
động thường xuyên tối thiểu là 25% và chi tiền lương theo quy định tại khoản 1
Điều này tối đa 75%.
3. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: Đơn vị hành chính cấp huyện được phân bổ
thêm 2.500.000.000 đồng/ huyện, thị xã, thành phố; 700.000.000 đồng/xã, phường,
thị trấn; các chế độ chính sách địa phương quy định.
Điều 16. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
1. Đô thị: 30.200 đồng/người dân/năm.
2. Vùng còn lại: 50.100 đồng/người dân/năm.
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Điều 17. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
1. Đô thị: 8.000 đồng/người dân/năm.
2. Vùng còn lại: 13.000 đồng/người dân/năm.
Điều 18. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, số phân bổ của Trung ương và nhu cầu
thực tế bố trí nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sự nghiệp khoa học công
nghệ khác theo quy định.
Điều 19. Định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế
1. Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
a) Đô thị: 316.000 đồng/người dân/năm.
b) Vùng còn lại: 534.000 đồng/người dân/năm.
Đối với những huyện có tỷ lệ dân số vùng còn lại chiếm từ 50% trở lên trên
tổng dân số thì được tính thêm 50% định mức theo dân số vùng còn lại.
2. Định mức phân bổ theo nhiệm vụ:
a) Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố theo mức đô thị: đô thị loại I:
140.000.000.000 đồng; đô thị loại II: 85.000.000.000 đồng; đô thị loại III:
24.000.000.000 đồng; đô thị loại IV: 17.000.000.000 đồng; đô thị loại V:
8.500.000.000 đồng.
b) Hỗ trợ kinh phí sử dụng giá dịch vụ, sản phẩm công ích;
c) Hỗ trợ kinh phí cho địa phương sản xuất lúa theo chế độ quy định;
Điều 20. Phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
Phân bổ ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại
Mục II Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 20
tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định nhiệm vụ chi
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chánh

