Chương I
VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Điều lế
lề Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách Thủ đô Hà Nội được phân câp
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Ưỷ ban nhân dân Thành phố trình
Hội đong nhân dân Thành phố quyêt định phân câp nguồn thu, nhiệm vụ chi cụ
thể eiữa ngân sách các cấp thuộc thành phố (thành phô, quận, huyện, phường,
xã) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với tình hình thực
tế, yêu cầu phát triên kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an
toàn xã hội của Thành phố. Riêng đối với ngân sách xã, thị trân thực hiện theo
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Luật Ngân sách Nhà nước.
Nhà nước ưu tiên đầu tư về ngân sách và các nguồn tài chính khác nhằm
phát triển kinh tế - xã hội Thành phố để Thành phố thực hiện vai trò trung tâm
chính trị - kinh tê - xã hội của khu vực và cả nước.
2. Hàng năm, căn cứ vào dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ
giao và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trình
Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định: Dự toán thu, chi ngân sách Thành
phố; phân bổ nhiệm vụ thu, chi cho từng cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp
Thành phố; số bổ sung từ ngân sách Thành phố cho ngân sách cấp dưới phù hợp
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cùa Thành phố và bảo đảm thực hiện theo
định hướng chung của ngân sách nhà nước.
3. Để sử dụng có hiệu quả quỹ đất thuộc Thành phố quản lý, Uỷ ban nhân
dân Thành phố được tạm ứng từ nguồn ngân sách Thành phố hoặc từ nguồn huy
động theo chế độ quy định cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuộc nhiệm
vụ đầu tư của ngân sách đê tô chức đâu giá quyên sử dụng đât, sau khi thực hiện
đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hồi hoàn trả ngân sách hoặc hoàn trả nguồn
vốn huy động.
Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu được phân chia giữa
ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố do Chính phủ trình Ưỷ ban
Thường vụ Quốc hội quyết định; thời gian ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
do Chính phủ trình Quốc hội quyêt định.
Điều 3ẻ
1. Hàng năm, trong trường họp có số tăng thu ngân sách trung ương so với
dự toán Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách
Trung ương và ngân sách Thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật
Ngân sách Nhà nước, ngân sách thành phố được thưởng 30% của số tăng thu
này, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

Chính phủ ban hành Nghị định về việc sửa đối, bố sung Điếu 5 Nghị định sô
123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài
chính ngân sách đặc thủ đối với Thủ đô Hà Nội. "
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2. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố tương ứng
toàn bộ số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán đã được Thủ tướng
Chính phủ giao đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và
ngân sách Thành phố còn lại (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định
tại khoản 1 Điều này) và mức tương ứng toàn bộ số tăng thu so với dự toán đã
được Thủ tướng Chính phủ giao của các khoản thu ngân sách trung ương hưởng
100%, không kê khoản thu : thuê giá trị gia tăng hàng hoá nhập khâu; các khoản
thu không giao Thành phố quản lý thu, không phát sinh trên địa bàn thành phố
Hà Nội mà chỉ hạch toán nộp ở thành phố Hà nội; các khoản hạch toán ghi thu,
ghi chi và các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước
theo quy định của pháp luật.
3. Căn cứ số thưởng và số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu quy định
tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Uỷ ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân
dân Thành phố quyết định: đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; trả
nợ các khoản huy động; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triến kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô và
thưởng cho ngân sách cấp dưới.
Chương II
VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUÒN TÀI CHÍNH CHO
ĐÀU TỪ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Điều 4.
1. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Thủ
đô để đầu tư các chương trình, dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
đô thị, môi trường và phúc lợi công cộng.
2. Việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển
chính thức (ODA) được thực hiện theo nguyên tắc:
a) Đối với dự án ODA do ngân sách đầu tư:
- Đối với dự án, công trình do Bộ, cơ quan trung ương làm chủ dự án, công
trình, việc bố trí vốn (bao gồm cả vốn đối ứng) do ngân sách trung ương bảo
đảm.
- Đối với dự án, công trình do Uỷ ban nhân dân Thành phố làm chủ dự án,
Thành phố có trách nhiệm bố trí từ nguồn ngân sách Thành phố để bảo đảm
phần vốn đối ứng của dự án, công trình.
b) Đối với dự án ODA vay về cho vay lại, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án
đầu tư có khả năng thu hồi vốn, các dự án sản xuất các mặt hàng xuât khấu có
khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tê.
3. Mức bố trí cụ thể về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn thực
hiện các chương trình, dự án cho thành phố Hà Nội được cân đối trong dự toán
ngân sách nhà nước hàng năm do Chính phủ trình Quôc hội quyêt định.

Điều 5.
1. Thành phố Hà Nội được huy động vốn đầu tư trong nước thông qua các
hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các hình thức huy động
khác theo quy định của pháp luật; ngân sách Thành phố có trách nhiệm thanh
toán gốc, lãi và các chi phí liên quan.
2. Thành phố Hà Nội được huy động vốn vay ngoài nước cho đầu tư phát
triển kết cấu hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố theo nguyên
tắc: Ưỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án, tìm nguồn vay, lây ý kiến
các Bộ: Tài chính, Ke hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước
khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay
về cho Thành phố vay lại để thực hiện các dự án, công trình theo đề nghị của Ưỷ
ban nhân dân Thành phố. Thành phố có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách
Thành phố để hoàn trả gốc, lãi theo quy định của pháp luật.

3.3 Tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình
thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách thành phô tại khoản 1, khoản 2 Điêu này
không vượt quá 150% tống vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành
pho theo dự toán Hội đông nhản dân thành phô quyêt định hàng năm (không
bao gồm ngiton von huy động đâu tư các dự án theo quy định tại khoản 4 Điêu
này, von đầu tư các dự án bô sung cổ mục tiêu không ôn định từ ngân sách
trung ương cho ngân sách thành phô (nêu có)).
4.4 Các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản
vay lại từ nguân vôn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo
quy định của pháp luật vê quản lý nợ công.
Điều 6. Việc huy động vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi
ngân sách thành phố quy định tại Điều 5 của Nghị định này được thực hiện như
sau:
lễ Khi có nhu cầu huy động vốn đầu tư, Ưỷ ban nhân dân thành phố lập
phương án trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của
pháp luật.
2. Vốn huy động đầu tư cho các công trình, dự án bảo đảm các nguyên tắc:
công trình, dự án sử dụng vốn huy động đầu tư phải bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội; công trình, dự án đầu tư thuộc danh mục đầu tư trong kế hoạch 5 năm đã
được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định; công trình, dự án đã có quyết
định đầu tư của cấp có thấm quyền. Thành phố phải bố trí cân đối ngân sách địa
phương trả hết nợ khi đến hạn.
Điều 7. Ngoài nguồn vốn huy động cho các công trình, dự án thuộc đối
tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo quy định tại Điều 5 Nghị định này,
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm 1, Điều 1 Nghị định số
112/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2015.
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Khoản này được bổ sung theo quy định tại điểm 1, Điều 1 Nghị định số 112/2015/NĐ-CP,
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2015.
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đối với các dự án khác có khả năng thu hồi vốn, Uỷ ban nhân dân Thành phố
quyết định hoặc trình cơ quan có thấm quyền quyết định theo quy định của pháp
luật việc huy động đầu tư theo các hình thức: BOT (xây dựng - vận hành chuyển giao), BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành), BT (xây dựng - chuyên
giao) và các hình thức khác. Thực hiện các giải pháp tài chính hỗ trợ lãi suât vay
vốn đầu tư, bù một phần chênh lệch giữa chi phí và giá dịch vụ theo quy định
của pháp luật.
Điều 8. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội được quyền quyết định tiếp
nhận các khoản viện trợ không hoàn lại cho Thành phố không phụ thuộc vào
quy mô khoản viện trợ; riêng đối với các khoản viện trợ có liên quan đên tôn
giáo, quốc phòng, an ninh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyêt định; Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, quản lý,
sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chc độ hạch toán quyêt
toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Ke
hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng họp báo cáo Thủ tướng Chính

Chương III
TỎ CHỨC THựC HIỆN5
Điều 9.
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân thành phố
Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Điều 10.
1. Những nội dung khác về thực hiện ngân sách nhà nước không quy định
tại Nghị định này, thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.
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Điều 2, Điều 3 Nghị định số 112/2015/NĐ-CP quy định như sau:
"Điểu 2. Hiệu lực thi hành
ỉ. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

2. Cơ chế ngân sách đặc thù quy định tại Nghị định này được thực hiện trong các năm
ngân sách 2015 và 2016. Từ 01 tháng 01 năm 2017, thực hiện theo quy định của Luật Ngân
sách Nhà nước (2015).
Điểu 3. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thù trường cơ quan thuộc Chính phủ,
Chù tịch Uy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghi định này. "
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2. Nghị định này cỏ hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.
Bộ TÀI CHÍNH
Số: M /VBHN-BTC
Nơi nhận:
-

Văn phòng Chính phù (để đăng Công báo);
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Website Bộ Tài chính;
Lưu: VT, PC(5b).
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