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NGHỊ QUYẾT 
Về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số  

06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ 

ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5  

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;  
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BTC-BYT ngày 29 tháng 10 
năm 2015 của liên bộ: Tài chính - Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020; 

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 
06/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 quy định định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn 
định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 164/BC-
HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 

06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 
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2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 
2020 như sau: 

“Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ chi thường xuyên theo cơ chế giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. 
Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện phải xây dựng phương án tự chủ về tài 
chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng giảm dần cấp kinh phí từ 
ngân sách đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh và tăng tính tự chủ, khả năng tự đảm bảo chi thường xuyên từ nguồn thu 
của từng đơn vị. Nhà nước cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 
64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, 
viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương thuộc lực lượng vũ 
trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng 

các quy định của pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa 

XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ 
ngày 18 tháng 12  năm 2017./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Các văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh 
- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; 
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 
Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- TT HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Công báo Tuyên Quang; Báo Tuyên Quang; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; 
- Lưu: VT HĐND, (Kh). 

CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Văn Sơn 

 


