
 
 
 
 
 
 
 
 

Số 29 Ngày 31 tháng 12 năm 2009  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
PHẦN I.   VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

16-12-2009 Nghị quyết số 191/2009/NQ-HðND v/v sửa ñổi, bổ sung Nghị 
quyết số 82, 83/NQ-HðND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 
120/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 
159/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh Phú Thọ về việc quy ñịnh ñịnh mức phân bổ chi thường 
xuyên NSðP năm 2007, thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2007 
- 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSðP, tỷ lệ (%) phân 
chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010. 

3 

16-12-2009 Nghị quyết số 195/2009/NQ-HðND về giá các loại ñất năm 2010 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

10 

16-12-2009 Nghị quyết số 196/2009/NQ-HðND về Quy hoạch phát triển 
nông thôn mới tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 

90 

16-12-2009 Nghị quyết số 197/2009/NQ-HðND về Quy hoạch phát triển 
thương mại tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 

97 

Do UBND tỉnh Phú Thọ xuất bản 
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16-12-2009 Nghị quyết số 198/2009/NQ-HðND về ñiều chỉnh hỗ trợ Chương 
trình sản xuất lương thực năm 2010. 

104 

16-12-2009 Nghị quyết số 199/2009/NQ-HðND về hỗ trợ ñầu tư xây dựng cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai ñoạn 2010 - 2015. 

106 

16-12-2009 Nghị quyết số 200/2009/NQ-HðND v/v Thành lập và quy ñịnh 
chế ñộ phụ cấp tình nguyện viên,hỗ trợ hoạt ñộng ñối với ðội hoạt 
ñộng xã hội tình nguyện cấp xã tại các xã, phường, thị trấn trọng 
ñiểm về tệ nạn xã hội trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

108 

16-12-2009 Nghị quyết số 201/2009/NQ-HðND về việc thành lập các phường 
Minh Phương, Minh Nông và Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ. 

110 

16-12-2009 Nghị quyết số 202/2009/NQ-HðND về nội dung các kỳ họp của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2010. 

112 

16-12-2009 Nghị quyết số 203/2009/NQ-HðND chương trình hoạt ñộng giám 
sát của Hội ñồng nhân dân tỉnh năm 2010. 

114 

16-12-2009 Nghị quyết số 204/2009/NQ-HðND về việc cho thôi làm nhiệm 
vụ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 
2004 - 2011. 

116 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 191/2009/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 

V/v sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 82, 83/NQ-HðND ngày 08/12/2006, Nghị quyết 
số 120/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HðND 
ngày 16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy ñịnh ñịnh 

mức phân bổ chi thường xuyên NSðP năm 2007, thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai 
ñoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSðP, tỷ lệ (%) phân chia 

các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI,  

KỲ HỌP THỨ MƯỜI  TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 82, 83/NQ-HðND ngày 08/12/2006, Nghị quyết số 
120/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 159/2008/NQ-HðND ngày 
16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy ñịnh ñịnh mức phân bổ 
chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2007, thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai 
ñoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSðP, tỷ lệ (%) phân chia các 
nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 3810/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của 
ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và 
thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ : 

 

ðiều 1. Sửa ñổi tỷ lệ ñiều tiết (%) khoản thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh, khoản thu tiền sử dụng ñất phân chia giữa ngân sách các cấp và ñịnh mức 
phân bổ chi ngân sách ñịa phương năm 2010 như sau: 

I. Tỷ lệ ñiều tiết (%) khoản thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phân 
chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách thành phố Việt Trì tại mục c, ñiểm 1, 
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phần II, ðiều 1 Nghị quyết số 159/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của HðND 
tỉnh: 

Thành phố Việt Trì: Ngân sách cấp tỉnh: 60%; ngân sách thành phố: 40%. 

II. Tỷ lệ ñiều tiết (%) khoản thu tiền ñấu giá ñất do Trung tâm Phát triển 
quỹ ñất, các dự án, các công trình trọng ñiểm (khu ñô thị mới, các khu công 
nghiệp…) do tỉnh quản lý thu tại ñiểm c, khoản 2, mục III,ðiều 1 Nghị quyết số 
120/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007 của HðND tỉnh:  

1. Tiền ñấu giá ñất từ các dự án, công trình trọng ñiểm (khu ñô thị mới, các khu 
công nghiệp...) do tỉnh tập trung quản lý thu ñã có quyết ñịnh thực hiện từ năm 2009 
trở về trước: Ngân sách cấp tỉnh: 100%; 

2. Tiền ñấu giá ñất từ các dự án, công trình trọng ñiểm (khu ñô thị mới, các khu 
công nghiệp...) do tỉnh tập trung quản lý thu có quyết ñịnh thực hiện trong năm 2010:  

- ðối với thành phố Việt Trì: Ngân sách cấp tỉnh: 10%, ngân sách thành phố: 
90%; 

- ðối với các huyện, thị: Ngân sách cấp tỉnh: 100%. 

3. Riêng chi phí ñấu giá, bồi thường thiệt hại về ñất, cấp nào thực hiện ñược 
phản ánh vào ngân sách cấp ñó 100%. 

III. ðiều chỉnh ñịnh mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2010 như sau: 

1. ðịnh mức chi cho công tác phòng bệnh tuyến tỉnh tại ñiểm b, mục 3.2.1, 
khoản 3, ðiều 1 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HðND ngày 08/12/2006 của HðND 
tỉnh: 28 triệu ñồng/biên chế/năm.  

2. ðịnh mức chi cho công tác phòng bệnh tuyến huyện tại mục 3.2.2, khoản 3, 
ðiều 1 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HðND ngày 08/12/2006 của HðND tỉnh: 29 triệu 
ñồng/biên chế/năm. 

3. ðịnh mức chi cho các ñơn vị quản lý nhà nước, ñoàn thể và các ñơn vị sự 
nghiệp không có thu thuộc cấp tỉnh tại ñiểm a, mục 4.2, khoản 4, ðiều 1 Nghị quyết 
số 82/2006/NQ-HðND ngày 08/12/2006 của HðND tỉnh: 

a) Các ñơn vị quản lý nhà nước và ñoàn thể cấp tỉnh: 

- Dưới 10 biên chế: 39 triệu ñồng/biên chế/năm; 

- Từ 10 - 25 biên chế: 37 triệu ñồng/biên chế/năm; 

- Trên 25 biên chế: 34,5 triệu ñồng/biên chế/năm; 

b) Các ñơn vị sự nghiệp không có thu thuộc khối quản lý hành chính cấp tỉnh: 
28 triệu ñồng/biên chế/năm; 

4. ðịnh mức phân bổ chi cho các ñơn vị quản lý nhà nước, ðảng, Mặt trận Tổ 
quốc và các ñoàn thể cấp huyện tại ñiểm b, mục 4.2, khoản 4, ðiều 1, Nghị quyết số 
82/2006/NQ-HðND ngày 08/12/2006 của HðND tỉnh: 32,5 triệu ñồng/biên chế/năm. 

5. Mức hỗ trợ tiền lương ñối với giáo viên mầm non ngoài biên chế không thuộc 
xã ñặc biệt khó khăn tại mục b, ñiểm 1, phần II, ðiều 1, Nghị quyết số 120/2007/NQ-
HðND ngày 12/12/2007 của HðND tỉnh:  
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- Các huyện Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn: 560.000 ñồng/giáo viên/tháng; 

- Các huyện còn lại: 500.000 ñồng/giáo viên/tháng. 

6. ðịnh mức phân bổ kinh phí hoạt ñộng cấp xã tại mục 2, khoản I, ðiều 1 Nghị 
quyết số 159/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của HðND tỉnh:  

- Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: 50 triệu ñồng/xã/năm; 

- Các huyện còn lại: 60 triệu ñồng/xã/năm; 

7. Bố trí kinh phí hỗ trợ công tác ñào tạo lại cán bộ cấp xã: 10 triệu 
ñồng/xã/năm. 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Nghị quyết số 82, 83/NQ-HðND ngày 
08/12/2006, Nghị quyết số 120/2007/NQ-HðND ngày 12/12/2007, Nghị quyết số 
159/2008/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc 
quy ñịnh ñịnh mức phân bổ chi thường xuyên NSðP năm 2007, thời kỳ ổn ñịnh ngân 
sách giai ñoạn 2007 - 2010; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSðP, tỷ lệ (%) phân 
chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2007 - 2010. 

 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các ban và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ 
mười tám thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009. 

           CHỦ TỊCH 

 

     (ðã ký) 

                                                         

                                                                     Ngô ðức Vượng 
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Tỷ lệ (%) phân chia các Khoản thu giữa các cấp ngân sách 
Trên ñịa bàn Tỉnh Phú Thọ từ Năm 2007 – 2010 

 

(Kèm theo Nghị quyết số: 191/2009/NQ-HðND ngày 16/12/2009  

của HðND tỉnh Phú Thọ) 

 

Thành phố Việt Trì Thị xã Phú Thọ 11 huyện còn lại ( 1 ) 
NS xã, 
phường 

NS xã, 
phường 

NS xã,  
TT ST

T 
Nội dung NS 

cấp 
tỉnh 

NS 
thàn

h 
phố 

NS   
phường 

NS 
xã 

NS 
cấp 
tỉnh 

NS 
thị 
xã NS         

phường 
NS 
xã 

NS 
cấp 
tỉnh 

NS 
cấp 

huyện 
NS 
thị 

trấn 

NS 
xã 

1 
Thu từ các DN 
Trung ương quản 
lý 

100    100    100    

 Thuế GTGT 100    100    100    
 Thuế TNDN 100    100    100    

 Thu sử dụng vốn 
NS (tồn ñọng) 100    100    100    

 Thuế tài nguyên 100    100    100    
 Thu khác 100    100    100    

2 
Thu từ các DN ñịa 
phương và các DN 
cổ phần hoá có 
vốn Nhà nước 

100    100    100    

 Thuế GTGT 100    100    100    
 Thuế TNDN 100    100    100    
 Thuế TTðB 100    100    100    
 Thuế môn bài 100    100    100    

 Thu sử dụng vốn 
NS (tồn ñọng) 100    100    100    

 Thuế tài nguyên 100    100    100    
 Thu khác 100    100    100    

3 Thu từ các DN có 
vốn ñầu tư NN 100    100    100    

 Thuế GTGT 100    100    100    
 Thuế TNDN 100    100    100    
 Thuế môn bài 100    100    100    
 Tiền thuê ñất 100    100    100    

4 
Thu từ khu vực 
CTN ngoài quốc 
doanh 

            

a/ 
Thu từ các DN 
ngoài quốc 
doanh 

60 40   40 60   40 60   

b/ 

Thu từ hộ kinh 
doanh cá thể (bao 
gồm: Thuế GTGT, 
TTðB, môn bài và 
thu khác). 

            

 

- ðối với các 
phường: Tiên Cát, 
Gia Cẩm, Nông 
Trang (TP. Việt 
Trì) 

 95 5          
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- ðối với các 
phường của thị xã 
Phú Thọ; các 
phường còn lại của 
thành phố Việt Trì; 
xã Vân Phú  (TP. 
Việt Trì), xã Hoàng 
Xá (huyện Thanh 
Thủy) và các thị 
trấn của các huyện 
(không bao gồm thị 
trấn Hưng Hoá - 
huyện Tam Nông, 
thị trấn Sông Thao 
- huyện Cẩm Khê 
và thị trấn Yên Lập 
- huyện Yên Lập) 

 90  10  90  10  90 10 10 

 - Các xã và 3 thị 
trấn còn lại  30  70  30  70  30 70 70 

5 Thuế tài nguyên  70 30 30  70 30 30  70 30 30 
6 Lệ phí trước bạ             

 - ðối với ô tô, tàu 
thuyền, xe máy  100    10

0    100   

 - ðối với nhà ñất             

 Trong ñó:  - 
Phường  80 20   80 20      

                  - Xã, thị 
trấn  30  70  30  70  30 70 70 

7 Thuế nhà ñất             
 - ðối với phường  70 30   70 30      
 - ðối với xã, thị trấn  30  70  30  70  30 70 70 

8 Thuế thu nhập cá 
nhân             

 - Cục thuế tỉnh 
quản lý thu 100    100    100    

 
- Chi cục thuế các 
huyện, thành, thị 
quản lý thu 

            

 
+ ðối với các 
phường: Tiên Cát,  
Gia Cẩm. Nông 
Trang (TP. Việt Trì) 
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+ ðối với các 
phường của thị xã 
Phú Thọ; các 
phường còn lại của 
thành phố Việt Trì; 
xã Vân Phú  (TP. 
Việt Trì), xã Hoàng 
Xá (huyện Thanh 
Thủy) và các thị trấn 
của các huyện 
(không bao gồm thị 
trấn Hưng Hoá - 
huyện Tam Nông, 
thị trấn Sông Thao - 
huyện Cẩm Khê và 
thị trấn Yên Lập - 
huyện Yên Lập) 

 90  10  90  10  90 10 10 

 + Các xã và 3 thị 
trấn còn lại  30  70  30  70  30 70 70 

9 Thu xổ số kiến 
thiết 100    100    100    

10 

Thu tiền sử dụng 
ñất (Bao gồm cả ñấu 
giá ñất, chi phí ñấu 
giá, bồi thường thiệt 
hại về ñất) 

            


