
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 6746/TTr-UBND 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2020  

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản  tập trung         

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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 ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ 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 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

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

nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Quy định các nguyên 

tắc, tiêu chí và chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, với nội dung như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 

2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG 

Trên cơ sở mức vốn cân đối ngân sách tỉnh được Thủ tướng Chính phủ 

giao, đối với ngân sách tỉnh quản lý (không bao gồm các nguồn thu từ sử dụng 

đất, sổ xố kiến thiết; vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương; nguồn 
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vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài), sau khi thực hiện 

phân bổ cho các khoản chi chung, phần còn lại được phân bổ theo tỷ lệ giữa cấp 

tỉnh và cấp huyện; cụ thể theo như sau: 

- Các khoản chi chung khoảng 40% được phân bổ cho các khoản sau: 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. 

- Mức vốn còn lại 60%, được xem là 100%: Phân bổ 50% cho các ngành, 

cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; phân bổ 50% cho cấp huyện. 

III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP 

TRUNG CHO CẤP HUYỆN 

1. Nguyên tắc xác định các tiêu chí và định mức 

- Tuân thủ theo các nguyên tắc quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-

TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bổ sung một số tiêu chí 

vào nhóm bổ sung để phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của tỉnh. 

- Cơ cấu điểm theo 5 nhóm tiêu chí đảm bảo tương đương với cơ cấu điểm 

theo từng nhóm điểm tỉnh Quảng Nam có được khi áp dụng theo định mức tại 

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa trung tâm tỉnh lỵ, thành phố, thị xã, vùng 

đồng bằng ven biển với việc tích cực hỗ trợ các vùng trung du miền núi thấp, vùng 

miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn. 

2. Tiêu chí, định mức; phương pháp tính mức vốn được phân bổ: 

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số  184 /BC-UBND 

ngày  17 /11 /2020 của UBND tỉnh) 

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 19 xem xét, quyết định./. 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 6278/TTr-UBND ngày 26/10/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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