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Gia Lai, ngày 09 tháng 11 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 
 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Xem xét Tờ trình số 2122/TTr-UBND, ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về 

đề nghị thông qua nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định các nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 



Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Mười 

lăm thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 

tháng 11 năm 2020./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ủy ban TVQH; 

- VPQH, VPCP; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh; 

- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn; 

- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh; 

  - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Tuấn 

 

 

http://dbnd.gialai.gov.vn/
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