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QUY ĐỊNH 

Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn ngân 

sách địa phƣơng giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về 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 Thừa Thiên Huế. 

2. Nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tại quy định này bao 

gồm nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước, nguồn thu sử dụng đất, 

nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn bội chi ngân sách địa phương. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố Huế, cơ quan, đơn vị 

được giao vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là các đơn vị và địa phương). 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thẩm định, 

giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 3. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tƣ công nguồn ngân sách địa 

phƣơng giai đoạn 2021 - 2025 

Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương được bố trí cho các đối tượng 

được quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công năm 2019 và được phân theo ngành, 

lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 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 (Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg). 
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CHƢƠNG II 

 NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƢ 

CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 
 

Điều 4. Nguyên tắc chung và thứ tự ƣu tiên phân bổ vốn đầu tƣ công 

nguồn ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2021 - 2025 

1. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 

- 2025 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, 

Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 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; Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; 

thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn gắn với phân cấp quản lý đầu tư công trình, 

tạo quyền chủ động cho các cấp chính quyền địa phương và gắn trách nhiệm toàn 

diện theo phân cấp. 

3. Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương phải phục vụ 

cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021 - 2025, các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền quyết định hoặc phê duyệt, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa 

giữa kinh tế, xã hội và môi trường. 

4. Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 

trong kế hoạch tài chính 5 năm, đảm bảo các cân đối vĩ mô, an toàn nợ công. Đẩy 

mạnh cơ cấu lại đầu tư công, tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực giữa các cấp ngân 

sách, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, đẩy mạnh 

việc thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. 

5. Phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới khi đủ thủ 

tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

6. Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn 

thành và phát huy hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án 

quan trọng, cấp bách của địa phương, dự án có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử 

dụng vốn ngân sách trung ương và dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA). 
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7. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 được thực hiện như sau. 

a) Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của 

Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan (nếu có) và phân bổ đủ vốn 

để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước (nếu còn); 

b) Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng 

chưa bố trí đủ vốn (ưu tiên cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán); 

vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài; ưu tiên chi trả nợ vay của ngân sách địa phương; vốn đầu tư của Nhà 

nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP); 

c) Các dự án chuyển tiếp bố trí theo tiến độ được phê duyệt trong đó ưu tiên 

bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các 

dự án tạo quỹ đất có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các 

cấp, các ngành; 

d) Vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm 

định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương 

trình, dự án; 

đ) Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 

5 Điều 51 của Luật Đầu tư công. 

8. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế 

hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác 

phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

9. Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đối với 

từng nguồn vốn, dành lại dự phòng chung 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung 

hạn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn theo quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công.  

10. Việc điều phối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự 

án sử dụng vốn ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa 

phương để đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 64 của Luật Đầu tư 

công. 

Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn 

chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nƣớc 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn 

a) Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 
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trong nước phải thực hiện đúng theo các nội dung quy định tại Điều 51 của Luật 

Đầu tư công và các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 4 của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết này; 

b) Vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

được phân cấp quản lý cho các địa phương gắn với phân cấp quản lý đầu tư và quản 

lý nhà nước về loại và cấp công trình nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả 

đầu tư, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

và gắn trách nhiệm toàn diện theo phân cấp; 

c) Tập trung bố trí đủ số vốn còn thiếu của các dự án đã được cấp có thẩm 

quyền giao kế hoạch đầu tư nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025; 

d) Số vốn còn lại bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy định 

tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này và phải đảm bảo cơ cấu 

nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đảm bảo thời gian theo phân 

loại nhóm dự án. 

2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản 

vốn tập trung trong nước 

a) Vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước bố 

trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách địa phương theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và thuộc đối tượng đầu tư công quy 

định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công. 

b) Cơ cấu phân bổ vốn nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

Trên cơ sở vốn ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao hằng 

năm; nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước được phân bổ theo định 

mức như sau: 

- Phân bổ để bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã và thành phố 40% so 

với nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản sau khi đã trừ mức phân cấp ngân sách cho 

thành phố và các thị xã thực hiện các nhiệm vụ chi về đầu tư xây dựng các trường 

phổ thông công lập các cấp, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ 

sinh đô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác theo quy định tại điểm d, 

khoản 1, Điều 39 của Luật Ngân sách nhà nước 2015; việc phân bổ cho các địa 

phương được thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Điều 

6 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này. Mức phân cấp ngân sách cho thành 

phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy hằng năm được xác định căn cứ vào 

nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, số bổ sung cân đối từ 

ngân sách tỉnh cho ngân sách các địa phương; phù hợp với định hướng mục tiêu kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. 

- Mức vốn còn lại do cấp tỉnh quản lý 60%, được phân bổ như sau: 

+ Phân bổ vốn cho các dự án theo ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định 

của pháp luật và theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 7 của Quy 

định ban hành kèm theo Nghị quyết này; 

+ Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể bao gồm: Dự án 

quan trọng của tỉnh; dự án kết nối, có tác động liên vùng, liên huyện, dự án có ý 

nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của địa phương; 

+ Phân bổ cho các chương trình, dự án ODA có vốn đối ứng; hỗ trợ đầu tư 

theo hình thức đối tác công tư (PPP); trả nợ gốc các khoản đến hạn trong trường 

hợp chưa có nguồn được bố trí. 

Điều 6. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn 

chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nƣớc phân cấp cho các huyện, thị xã 

và thành phố 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quy định 

ban hành kèm theo Nghị quyết này và các nguyên tắc cụ thể sau: 

a) Bảo đảm tương quan hợp lý trong việc cân đối nguồn lực để đầu tư phát 

triển giữa các vùng đô thị, vùng có số thu ngân sách lớn với việc ưu tiên các vùng 

miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, góp phần thu hẹp 

khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng 

miền trong toàn tỉnh; 

b) Các địa phương (cấp huyện) chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, 

sử dụng nguồn vốn được phân bổ theo quy định pháp luật và theo quy định tại 

khoản 7, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này. Ưu tiên bố trí 

vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch cấp huyện, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình 

trọng điểm, kết hợp với nguồn vốn của địa phương (thu tiền sử dụng đất do địa 

phương quản lý,...) để phát triển hạ tầng sản xuất, cụm công nghiệp, nông nghiệp, 

phát triển nông thôn, ... nhằm khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 

từng địa phương; đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và các lĩnh vực văn hóa, 

xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương; 

c) Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 

trong nước phân cấp cho các địa phương được thực hiện như sau: 

- Năm 2021, đã tập trung bố trí số vốn còn thiếu đã được cấp tỉnh quyết định 

đầu tư cho các huyện, thị xã và thành phố Huế thuộc danh mục kế hoạch đầu tư 
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công trung hạn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai 

đoạn 2021 - 2025, không bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Từ năm 2022 - 2025, bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để thực hiện 

nhiệm vụ, dự án theo phân cấp quản lý dự án và phải chủ động cân đối đảm bảo quy 

định về thời gian đối với nhóm dự án theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công. 

2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong 

nước cho các địa phương được xác định trên cơ sở tính điểm theo 05 nhóm tiêu chí 

sau: 

a) Nhóm tiêu chí dân số, gồm 02 tiêu chí: Số dân trung bình và số người dân 

tộc thiểu số của các địa phương; 

b) Nhóm tiêu chí về trình độ phát triển, gồm 03 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo, số 

thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và tỷ lệ bổ sung 

cân đối từ ngân sách tỉnh; 

c) Nhóm tiêu chí diện tích, gồm 02 tiêu chí: Diện tích đất tự nhiên, tỷ lệ che 

phủ rừng của các địa phương; 

d) Nhóm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02 tiêu chí: Số đơn vị hành 

chính cấp xã; số xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới; 

đ) Nhóm tiêu chí bổ sung, gồm 02 tiêu chí: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới; xã an toàn khu (ATK). 

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể 

a) Nhóm tiêu chí dân số: 

- Điểm của tiêu chí dân số trung bình 

Số dân trung bình Điểm 

Có dân số trung bình dưới 30.000 người 10 

Từ 30.000 đến 100.000 người: Từ 0 đến 30.000 người được tính 10 

điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính 
1 

Từ trên 100.000 đến 200.000 người: Từ 0 đến 100.000 người được 

tính 17 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính 
0,5 

Từ trên 200.000 người: Từ 0 đến 200.000 người được tính 22 điểm, 

phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính 
0,3 
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Dân số trung bình của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn 

cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 

- Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số: 

Số ngƣời dân tộc thiểu số Điểm 

Dưới 1.000 người 0 

Cứ 1.000 người dân tộc thiểu số được 0,2 

Số người dân tộc thiểu số của các địa phương để tính toán điểm được xác 

định căn cứ vào số liệu của Cục Thống kê cung cấp năm 2019. 

b) Nhóm tiêu chí trình độ phát triển: 

- Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo Điểm 

Cứ 1% hộ nghèo được 0,1 

Tỷ lệ hộ nghèo để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019. 

- Điểm của tiêu chí số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ 

số kiến thiết) 

Số thu nội địa Điểm 

Có số thu nội địa đến 100 tỷ đồng 4 

Từ trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 3 

Từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng 2 

Từ trên 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng 1 

Từ trên 1.000 tỷ đồng 0,5 

Số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) để tính 

toán điểm được xác định căn cứ vào thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 

nguồn Kho bạc nhà nước. 
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- Điểm của tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân 

sách địa phương. 

Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh Điểm 

Trên 0% đến 30% được tính 10 

Từ trên 30% đến 50%: Từ 0% đến 30% được tính 10 điểm, phần còn 

lại cứ 1% tăng thêm được tính 
0,2 

Từ trên 50% đến 70%: Từ 0% đến 50% được tính là 14 điểm, phần 

còn lại cứ 1% tăng thêm được tính 
0,1 

Từ trên 70% trở lên: Từ 0% đến 70% được tính là 16 điểm, phần còn 

lại cứ 1% tăng thêm được tính 
0,05 

Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh để tính toán điểm được xác định căn 

cứ vào số liệu chi ngân sách nhà nước nguồn Kho bạc nhà nước, được tính số bổ 

sung cân đối so với tổng số số bổ sung cân đối và thu cân đối của ngân sách địa 

phương không bao gồm tiền sử dụng đất. 

c) Nhóm tiêu chí diện tích: 

- Điểm của tiêu chí diện tích đất tự nhiên 

Diện tích đất tự nhiên Điểm 

Từ 0 đến 10.000 ha 8 

Từ trên 10.000 ha đến 50.000 ha: Từ 0 đến 10.000 ha được tính là 8 

điểm, phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính 
1 

Từ trên 50.000 ha đến 100.000 ha: Từ 0 đến 50.000 ha được tính là 12 

điểm, phần còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính 
0,7 

Từ trên 100.000 ha: Từ 0 đến 100.000 ha được tính là 15,5 điểm, phần 

còn lại cứ 10.000 ha tăng thêm được tính 
0,5 

Diện tích đất tự nhiên của các địa phương để tính toán điểm được xác định 

căn cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 
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- Điểm của tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương 

Tỷ lệ che phủ rừng Điểm 

Dưới 20% 0,5 

Từ 20% đến 50% 1 

Từ trên 50% trở lên 2 

Tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn 

cứ vào số liệu của Niên giám thống kê năm 2019. 

d) Nhóm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: 

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã 

Đơn vị hành chính cấp xã Điểm 

Mỗi xã được tính 0,5 

Số đơn vị hành chính cấp xã để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số 

liệu Niên giám thống kê năm 2019. 

- Điểm của tiêu chí xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và xã 

biên giới 

Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và xã biên giới Điểm 

Mỗi xã được tính 0,2 

Số xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và xã biên giới để tính 

toán điểm được xác định theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai 

đoạn 2017 – 2020 (trên địa bàn tỉnh có 17 xã). 

đ) Nhóm tiêu chí bổ sung: 

- Huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

Đơn vị hành chính cấp huyện Điểm 

Mỗi đơn vị được tính 5 
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Tập trung ưu tiên 02 huyện nông thôn mới (huyện Nam Đông và huyện 

Quảng Điền).  

- Điểm của tiêu chí xã an toàn khu (ATK) 

Xã an toàn khu (ATK) Điểm 

Mỗi xã được tính 0,2 

Số xã ATK được xác định theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 27 tháng 

10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận xã An toàn khu Thừa Thiên 

Huế (xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ; xã Phong Mỹ, Phong Điền). 

4. Phương pháp tính mức vốn được phân bổ 

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thị xã và 

thành phố và tổng số điểm của 09 đơn vị cấp huyện làm căn cứ để phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân cấp cho các địa 

phương, theo các công thức sau: 

 

 

Trong đó: 

- : Số vốn phân bổ cho một một đơn vị cấp huyện i 

- : Tổng số điểm của một đơn vị cấp huyện i 

- B: Tổng số điểm của 09 đơn vị cấp huyện  

 

- C: Tổng số vốn đầu tư nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 

phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố. 

Điều 7. Phân bổ vốn đầu tƣ công từ nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập 

trung trong nƣớc cho các ngành, đơn vị 

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Nghị 

quyết này và phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí cụ thể như sau: 

a) Bố trí đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành và chuyển tiếp của các 

dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách xây dựng cơ bản 

tập trung giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

b) Số vốn còn lại bố trí cho các dự án mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy định 
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tại Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Vốn đầu tư công nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước phân 

bổ cho các ngành, đơn vị được tập trung, ưu tiên bố trí: 

a) Dự án đột phá phát triển các ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVI; 

b) Dự án quan trọng cấp bách tổ chức thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP 

ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; 

c) Dự án quan trọng của tỉnh; dự án kết nối, có tác động liên vùng, liên 

huyện, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của địa 

phương: quy hoạch tỉnh, quy hoạch có tính chất chuyên ngành kỹ thuật; ưu tiên đầu 

tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng du 

lịch, văn hóa, y tế, giáo dục do tỉnh quản lý, hạ tầng số, ứng phó biến đổi khí hậu,… 

Điều 8. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn thu sử dụng đất 

1. Nguồn thu sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ % tỉnh, huyện, xã do Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân 

chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương. 

2. Đối với phần vốn do cấp tỉnh quản lý: Phân bổ chủ yếu cho các dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kiểm 

kê, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các công trình 

trọng điểm, các công trình an sinh xã hội của tỉnh,...  

3. Đối với phần huyện, xã trực tiếp phân bổ do Hội đồng nhân dân huyện, xã 

xác định nguyên tắc, tiêu chí cụ thể nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chung quy định 

tại Điều 4 quy định này và định hướng tỉnh giao để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư. 

Điều 9. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn thu xổ số kiến thiết  

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước hằng năm và các văn bản quy định hiện hành. 

Điều 10. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tƣ công nguồn bội chi ngân sách 

địa phƣơng 

Bội chi ngân sách địa phương là nguồn vay lại các dự án ODA, chỉ được sử 

dụng để đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định; việc phân bổ nguồn bội chi ngân sách địa phương 
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phải đảm bảo theo đúng dự toán Quốc hội giao hằng năm, các nguyên tắc chung và 

thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 

- 2025 quy định tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết này và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 
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