
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

  
                   #DiaDiemNgayBanHanh 

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh về

quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư từ 
nguồn xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025

1.  Sự cần thiết, cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu công nguồn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định 
số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 
và trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất 
cập Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức chi đầu tư phát triển nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai 
đoạn 2016- 2020. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Quy 
định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn đầu tư 
xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết và phù 
hợp thẩm quyền quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong việc phân bổ nguồn 
vốn hỗ trợ cho các địa phương. 

2. Nội dung quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ vốn
Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy: Nội dung quy 

định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn đầu tư 
xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh trình đảm bảo theo 
quy định của Trung ương, cơ bản có sự hài hòa giữa các địa phương, nhất là các 
địa phương có nguồn thu thấp, không được hỗ trợ từ một số chương trình, chính 
sách hỗ trợ của Trung ương, giữa các vùng miền thông qua sự điều chỉnh nhóm 
tiêu chí bổ sung. Tổng số điểm giữa địa phương cao nhất và thấp nhất không có sự 
chênh lệch quá lớn. Phương pháp tính điểm nhóm tiêu chí bổ sung cơ bản phù hợp 
với định hướng của Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
khắc phục những bất cập, hạn chế của giai đoạn trước. Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung do UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND 
tỉnh xem xét, thông qua. 

- Về định mức phân bổ: UBND tỉnh đề nghị phân bổ vốn đầu tư công ngân 
sách tỉnh như sau: “Các khoản chi chung khoảng 40% phân bổ cho: Dự phòng; đối 
ứng các chương trình, dự án ODA; hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
(PPP); thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; các dự án quan trọng, dự án cấp 
bách theo Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh”. Vấn đề này, qua thảo 
luận, một số ý kiến đề nghị xem xét không đưa cụm từ “theo Kết luận của Tỉnh ủy, 
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HĐND tỉnh và UBND tỉnh” vào nghị quyết nhằm tạo sự minh bạch trong việc 
quyết định danh mục dự án, hạn chế cơ chế xin cho. 

- Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp thu nội dung 
thẩm tra, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, đảm bảo về thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xây 
dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
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