1101 BONG NHAN DAN
TINII BA RA - VUNG TAU

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM

S6: 5A /2017/NQ-HDND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày O!J thángA2nám 2017

Bc lap - T do - Hnh phñc

NGH QUYET
Quy djnh mfrc trIch kinh phi tir các khoãu thu hi phát hin
qua cong tác thanh tra dä thijc np vào ngân sách nba ntróc
trên dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu
1101 BONG NIIAN DAN TINIR BA REA-VUNG TAU
KHOA VI, K HQP THI5' sAc
Can czLut T chtc ChInh quyn djaphwcng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can c& Lu2t Ban hành van ban quy phgm pháp luit ngày 22 tháng 6 nám
2015,
Can thLut Thanh tra ngày 15 tháng 11 nám 2010;
86/2011/ND-CT ngày 22 tháng 9 näm 2011 cza
Can ci Nghj djnh
C7iInh phñ Quy djnh chi tiet và hu'óng dan thi hành m5t sO diêu cia Luat Thanh
tra;
Can th Thông tu sd 327/2016/IT-BTC ngày 26 tháng 12 nám 2016 cza B
trwáng B3 Tài chInh Quy dinh viêc lap dt toán, quán 135, th dyng và quyêt toán
kinh phi dwçrc trich ti các khoán thu hi phát hin qua cOng tác thanh tra á'â
thtc np vào ngán sách nhà nwàc,
Xét Ta trinh s 139 /TTr-UBND ngày 27 tháng 10 nàm 2017 cña (Yy ban
nhdn dan tinh ye vic ban hành Nghj quyêt quy djnh mzc frich kinh phi tü' các
khoan thu hoz phat hzçn qua cong tac thanh tra da thc flQp vao ngan sach nha
nu-crc tren da ban tznh Ba R!a-Vung Tau; Bao cao tham tra so 152/BC-BPC
ngày 28 tháng 11 nàm 2017 cia Ban Pháp chéHi dng nhán dan tinh, 35 ki&n
tháo lun cza dgi biJu H5i dng nhán dan tinh ti K35 hap.
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Bieu 1. Phtm vi theu chinh
Ngh quyt nay quy djnh v& müc trIch (tS' 1 ph.n tram) tir các khoãn thu
hi phát hin qua cong tác thanh tra dã thc nOp vào Ngãn sách nhà nuâc trên
dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu.
A.
Then 2. Boi tirçrng ap diing
1.Thanh tra tinh.
2. Thanh tra S&.

3.
Thanh tra huyn, thânh ph.
Biu 3. Mfrc trich
1. Doi voi Thanh tra tinh:
F.

S

2
, '
a) Dixçic trich 30% trên tong so tiên dâ thrc np vào Ngan sách nhà rnthc
,. .
.,
doi vm so np den 10 ty dong/nam.
b) Duc trIch them 20% trên tngs tin dà thçrc np vào Ngãn sách nhà
nuOc doi vói so np tr trên 10 t dông den 20 t' dông/näm.
c) Duçic trIch them 10% trén tong so tiên cia th1rc np vào Ngãn sách nhà
nuOc dôi vOi so np tr trên 20 t dông/näm.
2. D& vOi Thanh tra SO và Thanh tra huyn, thành ph6 thuc tinh:
a) Duçic trIch 30% trên tng s tin dã thirc np vào Ngãn sách nhà nuOc
,
doi voi so nop den 2 ty dong/nam.
b) Ducc trIch them 20% trên tng s6 tin cia thirc nOp vào Ngán sách nhà
nithc di vOi s np tr trén 2 t ding dn 3 t'dng/näm.
C) Duçic trIch them 10% trên tong so tiên cia thirc np vào Ngãn sách nhà
nuOc dôi vOi sônp tir trên 3 t dông/nam.
3. Cac ni dung ye cac khoan duqc trich; thu tijc trich, np; quan ly, six
dung kinh phI duçic trIch; l.p d%r toán, giao dir toán, quyt toán kinh phI duçc
trIch thirc hin theo quy djnh tai Thông ti.r s 327/2016/TT-BTC ngày 26 thang
12 nm 2016 cüa B truOng Bô Tài chInh Quy djnh vic 1p dir toán, quãn 1, sü
diing và quy& toán kinh phI duçic trIch tü các khoãn thu hi phát hin qua cOng
tác thanh tra cia thirc np vào Ngãn sách nhà nuOc.
Diu 4. Ti chfrc thic hin
1.Giao Uy ban than dan tinh t chirc trin khai thrc hin Nghj quyt nay.
2. Giao ThuOng trrc Hi dng than dan, các Ban cüa Hi ding nhân dan
va dai biu HOi dng than dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quy&.
Diu 5. Diu khoãn thi hành
Bâi hO Nghj quy& s6 22/2013/NQ-HDND ngày 13 tháng 12 nm 2013
cüa Hi ding nhân dan tinh Ba Rja-Vfing Tàu v vic Quy djnh m1rc trich kinh
phI tü các khoãn thu hi phát hin qua cong tác thanh tra cia thirc np vào ngân
sách nhà nuOc trên dja bàn tinh Ba Rja-Vtng Tàu.
Nghj quyt nay cia duqc Hi dng than dan tinh Ba Rja-Vng Tàu Khoá
VI, KS' hop thir Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 nni 2017 và có hiu lirc thi
hành tr ngày 19 tháng 12 näm 2017.!.
Noinhin:

- UBTV Quóc hi; Van phóng ChInh phü;
- B Tu pháp (Ciic Kiêm tra van bàn);
- B* Tài chInh; Thanh tra ChInh phü;
- TFr. Tinh üy; Doàn Dai biôu QH tinh;
- Ur HDND tinh; UBND tinh; UBMTFQVN tinh;
- Cáo Ban HDND tinh, di biu HDND iinh;
- Cáo s&, ban, ngânh, doãn th trong tinh;
- TI'r HDND và UBND huyn, thành ph;
- Trung tam Cong báo và Tin hQc tinh;
- Website HDND tinh;
- Báo Ba Rja -Vüng Tàu, Dài PTFH tinh;
- Luu: VT, TH.
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