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BAO CÁO 
Dánh giá tInh hInh thic hin nguyen tc, tiêu chI, dnh müc 

phân bô vn du tir cong nguin ngãn sách dla  phu'o'ng can d6i 
theo tiêu chI giai doin 2016 - 2020 và diy kin giai don 2021 - 2025 

PHANI: 

Dánh giá nguyen tãc, tiêu chI và dnh  mfrc phãn bô vn du tir cong 
nguin ngân sách da phuong can di theo tiêu chI giai doan 2016 - 2020 

I. TInh hInh phân bô: 

1. TInh hInh phãn b chung: 

Can cu Quyt djnh s 40/2015/QD-TTg ngày 14/9/2015 cüa Thu tumg 
ChInh phü (Quyêt djnh so 40) ban hành nguyen täc, tiéu chi và djnh müc phãn 
bô von dâu tl.r phát triên nguôn ngân sách nhà nuOc giai do?n 2016 - 2020; Hi 
dông nhân dan tinh dà ban hành Nghj quyCt so 1 6/2016/NQ-I-IDND ngày 
19/8/2016 (Nghj quyêt so 16) quy djnh các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc 
phân bô von dâu ti.r phát triên nguôn von ngân sách nhà nuóc do tinE quàn l 
giai doan  2017-2020. 

Can ccr Quyt djnh s 572/QD-BK}]DT ngày 20/4/20 17 cüa B K ho?ch 
và Dâu tu ye giao chi tiêt ké hoch dâu tu trung han  vOn ngân sách nhà ni.thc 
giai don 2016 - 2020 và Nghj quyêtsô 16; Hi dông nhân dan tinh dâ phãn bO 
chi tiêt von dâu tu phát triên can dôi theo tiêu chI ke hoach trung han  5 närn 

, , ., 0 Z giai doan 2016 - 2020 cua trnh la 1.986,306 ty dong, bang 100/s tong von dt.rçxc 
Trung ucrng giao; trong do: dir hong (10%) là 198,631 t' dông' và phân bô cho 
tiêt (90%) là 1.787,675 t' dông. 

Can cir các Quyt djnh cüa Trung lxcYng giao vn can di ngân sách dja 
phi.rong hang nãm; Hi dông nhân dan tinh dã phân bô chi tiêt hang näm ngân 
sách can dôi theo tiêu chI trong giai doan  2016 - 2020 vOi tong von là 1.917,82 
t' dng, bang 96,6% tong von giai doan  2016 - 2020 di.rcic giao; trong dO: 

'Ti Nghj quyt s 23/2018/NQ-HDND ngày 8/12/2018 cüa HDND tinh v k hooch sr ding phn v6n 
dir phang ngân sách dja ph.rnng trong ké hoach du tti cong trung hn giai doan 2016 -2020 

2 
Iaj Nghi quyEt s 23/2017fNQ-HDND ngãy 14/12/20 16 cüa HDND v k hooch du ttr cong trung 

han 5 näm 2016 - 2020 ngun v6n can dôi ngân sách dja phircrng 

Tai các Nghj quyt phân b6 v6n hang näm cüa HDND tinh, cii th: s6 26/2 0151NQ-HDND ngay 
11/12/2015; sO 25/2016/NQ-HDND ngay 14/12/2016; sO 24/2017/NQ-HDND ngày 14/12/2017; sO 24/2O18fNQ-
HDND ngày 08/12/2018; so 35/2019/NQ-HDND ngay 06/12/2019. 
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+ Phân b chi tit (90%) Ia 1.787,675 t dng, bAng 100% tng vn giai 
doan 2016 -2020 disçic giao và chiêm 93,2% tong von giai doan 2016 - 2020 
diiçc phân bô. 

+ Dr phông (10%): 130,145 t' dng, bAng 66% tong vn giai doan  2016 - 
2020 duac giao (thiêu 68,486 t' dOng) và chiêm 6,8% tOng von giai doin 2016 - 
2020 duqc phân bô; 

TONG HQP NGUON VON CAN oOi THEO TIEU CHI GIAI DON 2016 - 2020 

D VT: triu dn 

TT Các khoãn du tir Tng 
von 

Trongdo co' 
Nãm 
2016 

Näm 
2017 

Nàm 
2018 

NiIm 
2019 

Nàm 
2020 

cau 
(%) 

TONG CONG 1.917.820 360.100 350.400 396.110 396.110 415.100 

A DV PHONG (10%) 130.145 130.145 

B 
PHAN BO CHI 
TIET (90%) 1.787.675 360.100 350.400 396.110 396.110 284.955 100 

Du tir 1mb vuc 
Quc hi quy d1 446.400 84.000 92.400 90.000 95.000 85.000 25,0 

1 Giáoducdàotao 389.200 72.000 79.200 79.920 85.189 72.891 21,8 

- Cp tinh 190.676 32.822 35.000 40.206 38.471 44.177 10,7 

- Cphuyn 198.524 39.178 44.200 39.714 46.718 28.714 11,1 

2 
Khoa hQc - cong 
ngh 57.200 12.000 13.200 10.080 9.811 12.109 3,2 

II 
Du tir các khoãn 
thuc trách nhim 
chung cüa tinh 

470.938 207.785 49.804 71.116 80.000 62.233 26,3 

1 
Chi trã v6n vay kiên 
c hóa KM và 
GTNT 

32.000 32.000 1,8 

2 
Chi trã vn vay theo 
Nghj quyt 02/NQ- 
CP cüa ChInh phil 

30.000 30.000 1,7 

bàn trã tm ing 
nhàn ri KBNN 100.720 100.720 5,6 

Thc hiên cac 
CTMT tü 1W 
chuyn v chi 
NSDP 

20.721 19.221 500 500 500 1,2 

5 IJu dai dAu ti.r 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,4 
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6 

Diüngcácdiran 
dâu tu trên dla  bàn 
tinh giai do?n 2011- 
2015 th%rc hin tr 
nguôn von NSTW, 
XSKT, Chixang trInh 
MTQG 

1.925 

- 

1.925 0,1 

7 
Di üng các dir an 
ODA thuic trách 
nhiêm NSDP 

277.572 21.919 49.804 68.616 77.500 59.733 15,5 

Can di theo tiêu 
chi 

870.337 68.315 208.196 234.994 221.110 137.722 48,7 

Tinh quán 1 (60%) 522.203 40.989 124.9 18 140.996 132.666 82.634 29,2 

2 
Phân cp huyn, 
thành phô, thj xã 
quãn 1' (40%) 

348.134 27.326 83.278 93.998 88.444 55.088 19,5 

2. TInh hInh phân bô linh viic Quc hi quy dlnh: 
Tng vn can dM ngân sách dja phucmg theo tiêu chI (pIin 90%) b trI 

dâu lit cho cac linh virc Quôc hi quy djnh trong giai doan 2016 - 2020 là 
446.400 triu dông, chiêm 25% tong von cüa giai doan  di.rcyc phân bô; trong do: 
giáo dic - dào tao  389.200 triu dông, chiêm 21,8% tong von và khoa hçc - 
cong ngh 5 7.200 triu dông, chiêm 3,2% tOng von. 

Linli virc giáo diic dao do: phân b cho cac cong trInh do cp tinh cuân 
19190.676 triu dOng, chiêm 49% và ho trq cho cap huyn 198.524 triu dOng, 
chiêm 51%. Cu the: 

+ Phân b 16.366 triêu dng, chim 4,2% tong von d thanh toán khôi 
1ung hoàn thành. 

+ Phân bô 44.769 triu dng, chim 11,5% tong von dê dâu tu hoàn thành 
cac cong trInh giai doan  2011 - 2015 chuyên tiêp sang giai doan  2016 - 2020. 

+ Phân b 7.850 triu dng, chim 2% tng vn du lit cho linh vrc ho 
trçl các huyn thirc hin Chuctng trInh mâm non dat  chuân. 

+ Phân b 320.2 15 triu dng, chirn 82,3% thng vn du tu cho linh vrc 
dé khâi cOng mcii các cong trInh, dir an, den nay phân 1n dã hoãn thãnh. 

Linh virc khoa h9c cong ngh: dâ thirc hin phân b 10.000 triu dông, 
chiêm 17,5% tong von de dau tu hoàn thành các cong trInh thirc hin trong giai 
doan 2011 - 2015 dâ dang chuyên tiêp sang giai doan 2016 - 2020 và phân bO 
47.200 triu dOng, chiêm 82,5% tOng vOn dé kh&i cOng môi mt sO cOng trInh. 

3. TInh hInh phãn bô cho các khoãn thuc trách nhim chung cüa 
tinh (ngoãi linh vyc GDDT và KHCN): 
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Tng vn can di ngân sách dja phi.rang theo tiêu chI (phn 90%) b trI 
hoàn trã các khoãn vay và t?rn  üng là 162.720 triu dông4, chiêm 9,1% tong von 
cüa giai don duçic phân bô nhãm giám bit sue ép trong can dôi ngân sách và xü 
1 dirt diem các khoãn dja phucing vay, tim üng trung uang; 

Ben canh do giai don 2016 - 2020, ChInh phü chuyn mt s nhim vii 
tnthc day do ngân sách Trung wing trixc tiêp h trçi ye dé tinh chü dông sap xêp, 
bô trI, th?c hin tü nguôn can dôi ngân sách dja phixcing. Trén Co sâ dO, tOng 
von can dôi ngân sách dja phucing theo tiêu chI (phân 90%) bô tn thrc hin các 
chuong trinh rnlic tiêu Trung i.rcmg chuyên ye trong giai don 2016 - 2020 là 
20.72 1 triu dông, chiêm 1,2% tong von cüa giai doin; cii the: 

+ Quyt djnh s 755/QD-TTg ngây 20/05/2013 cUa Thu tu&ng ChInh phO 
phé duyt chInh sách h tip dat , dat san xuât, ni.rOc sinh hoat cho h dông bão 
dan tc thiêu so và h nghèo a xã, thôn, ban dc biêt khó khän. TOng nguOn von 
ngân sách tinh bô trI giai dotn 2016 - 2020 là 6.306 triu dOng. 

+ Quyt djnh s 33/2007/QD-TTg ngày 05/3/2017 cüa Thu tuông ChInh 
phü vêchInh sách ho trg di dan thirc hin djnh canh, djnh cu cho dông bào dan 
tc thiêu so di.rçc chuyên ye chi nhân sách dja phucrng trong giai do?n  2016 - 
2020 dA bô trI 5.874 triêu dông thirc hin cho 03 dr an dinh canh, djnh cu. 

+ H6 trçl h nghèo xãy dirng nhà a, phOng, tránh bão, Iü khu vrc min 
Trung theo Quyêt djnh sO 48/2014/QD-TTg ngày 28/8/2014 cüa Thu tuàng 
ChInh phü: 2.858 triu dOng cho 08 huyn, thj thirc hin hoàn thành theo dé an 
cüa Trung wing 

+ Du tu phát trin kinh t xA hti tuyn biên gith Vit Nam - Lao: giai 
doan 2016 - 2020 dâ bô trI 1.648 triu dông thrc hin dâu tt.r hoàn thành các 
tuyên tithng giao thông den các thôn hoc lien thôn thuc các xã trên tuyên biên 
giâi Vit Nam - Lao cCia tinh Quãng Trj. 

+ D an h trçl nhà a di vài huyn nghèo theo chuAn nghèo 2011 - 2015: 
2.03 5 triu dông. 

+ Chuong trInh xây drng trung tam kim djnh theo D an 151 1/QD-TTg 
ngày 12/10/20 12 cüa Thu tuang ChInh phU: dã bô trI 2.000 triu dông thirc hin 
dâu tu PhOng LAS-XD ti Trung tam Quy hoach Va kiêm djnh xây dirng tinh 
Quâng Trj. 

S S A P P P A P A A 4. Tinh hinh phan bo doi ung cac dl! an ODA thu9c trach nhiçm ngan 
sách d!a  phu'o'ng: 

Tng v6n can dM ngân sách dja phi.rang theo tiêu chI (plin 90%) b trI 
dôi ung các dir an ODA thuc trách nhim cua dja phuong trong giai don 2016 
-2020 là 277.572 triu dông, chiêm 15,5% tong yOn cUa giai don. 

Giai don 2016 - 2020, vic phân b v6n di lrng cho các dir an ODA dä 
bô trI hoàn trâ dü von lrng truóc (nguOn NSTW, NSDP) theo dung quy djnh; bô 

' Trong dO: (1) Chi trà v6n vay KCHKM&GTNT 32.000 triu dng; (2) Chi trá vn vay thco Nghj 
quyêt O2fNQ-CP cüa ChInh ph: 30.000 triu dông; (3) Hoàn trã tni Cmg nhàn ri KBNN: 100.720 triu dóng. 
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trI dü vn d thanh toán khi luçing hoân thành, không phát sinh nçi dçng 
XDCB; các dir an ODA hoàn thành, chuyên tiêp và khi cong mi dirge bô trI 
von theo dung tiên d thirc hin cam kêt vth nhà tài trg, c1i the: 

+ Xét theo tInh chit dir an: (1) các dir an ODA hoân thành là 82.247 triCu 
dông, chiêm 29,6% tôngvôn; (2) các dir an ODA chuyên tiêp là 116.553 triu 
dông, chiêm 42% tong von; các dii an ODA khii cong mài là 78.772 triu dông, 
chiêm 28,4% tOng von dôi irng giai doan 2016 - 2020. 

+ Xét theo c quan chü quãn: (1) Các dir an do UBND tinh lam ca quan 
chü quân là 190.554 triu dông, chiêrn 68,7% tong vOn; (2) các dr an 0 là 
87.0 18 triu dông, chiêm 31,3% tong von. 

Phan b vn di irng cho các dir an ODA dã duçc k hip djnh vay và dã 
dirge cap có thâm quyên phé duyt dir an, bao gOm các dix an do UBND tinh 
trrc tiêp lam co quan chO quãn 'ià các dii an 0 dirge UBND tinh cam kêt bO trI 
von dôi &ng thirc hin. Phân bô von dôi 1rng cho các dr an ODA dâu ti.r phát 
triên và dir an ho trg k5 thut (gôm Ca dr an vay và vin trg không hoàn lti). 

Di vOi các dir an ODA do Si, Ban ngành, doàn th cp tinh lam chü dir 
an: ngân sách can dOi theo tiéu chI do tinh quãn 1,2 bOtrI dü mirc von dôi 1rng 
con li sau khi trir phân ngân sách di.rgc Trung l.rang ho trg dôi 1rng; Ngân sách 
tinh nguôn hành chInh sir nghip bô trI dü von dOi 1rng cho dir an ODA hoàn 
toàn có tInh chat hânh chInh s1r nghip hoc hgp phân hành chInh sir nghip 
trong dir an ODA hn hgp, các dir an h trg k5 thut. 

Dii vâi các dtr an ODA do TJBND cp huyn lam chü dir an: UBND cAp 
huyn chu trách nhim can dôi nguôn ngân sách dirge phân cap dé bO trI dU 
müc von dôi rng cOn li sau khi tr1r phân ngân sách dirgc Trung ucmg ho trg dôi 
üng. 

Di vci các dir an ODA vay lii mt phAn vn vay ni.rôc ngoài: Ngân sách 
tp trung do tinh quán l chju trách nhim bô trI dé dOi lrng toàn b dOi vOi các 
hang mlic si.r ding von vay lai  DOi v&i phân von dôi lrng bô trI dé thirc hin các 
h?ng mIc sü dvng  von ni.rOc ngoài cap phát, ngân sách tp trung do tinh quãn l 
chju trách nhim can dôi, bô trI theo t9 lê, trách nhim quy djnh t?i  Quyêt djnh 
so 40/201 5/QD-TTg ngày 14/9/2015 cOa Thu tithng ChInh phü (ti' 1 20%). 

5. TInh hlnh phân bô vn can di theo tiêu chI phân cAp do cAp tinh 
quãn I: Sau khi trr các khoãn vOn phãi can dOi theo quy djnh cCia HDND tinh, 
phân cOn lai  870,337 t dOng dirge thirc hin can dôi theo tiêu chI. 

Tang vn can di ngân sách dja phirang theo tiéu chI (phAn 90%) b frI 
phân cap do cap tinh quàn 1 trong giai doan  2016- 2020 là 522,203 t' dông, 
chiêm 29,2% tOng von phân bô và bang 60% tong von can dôi theo tiêu chi, dam 
báo theo dung t' l quy djnh t?i  Nghj quyét so 16 cUa HDND tinh. So von do 
dirge can dôi, bO trI dâu tir cho các ngành, lTnh virc cüa dja phircrng, c1i the: 
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TONG HQP VON BO TRi THEO NGANH, LiNH VIIC 

TU NGUON NGAN SACH CAN oOi CAP T!NH QUAN L' GIAI DO.N 2016 - 2020 

0 VT: triu dii 

TT Ngành,linhvic Näm 
2016 

Nãm 
2017 

Nãm 
2018 

Näni 
2019 

Näm 
2020 

Giai doan 2016- 
2020 

Tong 
von 

CO 
can 
(%) 

TONG CQNG 40.989 124.918 140.996 132.666 82.634 522.203 100 

1 Chun bi du ti.r 2.000 3.500 1.900 1.800 2.000 11.200 2,1 

2 Cong trInh quyet 
toán 8.698 9.468 8.973 7.790 4.119 39.048 7,5 

Nông nghip- 
PINT 4.593 15.775 7.507 7.625 7.532 43.032 8,2 

4 
Cong nghip - 
Cap din - Cp 
nix&c 

1.000 7.000 17.400 20.726 7.600 53.726 10,3 

5 Thi.nngmi 2.650 8.710 4.000 2.000 17.360 3,3 

6 Giao thông 3.460 30.948 54.630 54.070 38.907 182.015 34,9 

Thôn tin
- Truyên thông 1.470 2.709 9.000 9.500 8.659 31.338 6,0 

8 
Van boa -Th 
thao - Du ljch 6.923 17.000 7.458 4.530 35.911 6,9 

9 Yt-Xâhôi 4.450 3.500 0 0 0 7.950 1,5 

10 
Quan ' 
nuâc 7.568 25.454 15.286 15.413 7.587 71.308 13,7 

An ninh quoc 
phOng 5.100 10.931 5.300 3.436 1.700 26.467 5,1 

12 

Chi thrc hin các 
dir an tr ngun 
Chinli plui vay v 
cho vay 1i 

2.848 2.848 0,5 

Tinh dã phân b ci th theo dir an trong giai doan 2016 - 2020 theo dung 
nguyen tAc quy djnh ti Miic III - Nghj quyêt so 16, ci the nhu sau: 

(1) Thanh toán nçi d9ng xây drng cc ban: 98.897 triu dông, chiêm 
18,6% tong von; dã xir 1 drt diem các khoân nçi d9ng XDCB tnrâc ngày 
01/01/2015 thuc trách nhim xt'r 1 tir ngân sách dja phrcing5; 

Mt s cong trInh cO nçi dong XDCB Ian nhLl: CAu An MO; 0uong tránh hi, cIru h và PTKT phia lay 
huyn Triu Phóng và phIa Narn huyn Cam LO; COi tao, nâng cap, ma rng tuyn dthng thu hQ, thu nn, doui 
tir thtrqng li.ru câu Th?ch HAn den dp Trim; Kè ch6ng xOi ha, chinh trj dOng chãy, tIch nuóc thôn Thrcmg Lam, 
dtrang üiig ctru hai bx sOng huyn Cam L (giai doan I);  
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(2) Quyt toán cong trInh: 39.048 triu dng, chim 7,5% tOng vn; b 
trI cho các cOng trInh disçic UBND tinh phê duyt quyêt toán dr an hoàn thânh; 

(3) Vn chun bj du tij: 11.200 triu dng, chim 2, 1% thng vn;thtrc 
hin cOng tác chuãn bj dâu ti.r cho các dir an dugc dâu tu tir nhiêu nguôn von và 
nhiêu cap quán 1; 

(4) Các cong trInh chuyn tip: 142.204 triu dng, chim 27,2% tng 
vOn dâu tu hoàn thành, dua vào s1r diing các dir an dâu tu trong giai don 2011 - 
2015 di dang, chuyên tiêp sang giai doan 2016 - 20206;  

(5) Di rng thuc trách nhim cüa dja phucing cho các cong trInh, dr an 
duqc dâu tfi ngan sách Trung uoig trong giai doan 2011 - 2015: 35.211 triu 
dOng, chiêm 6,7% tong von7; 

(6) Khi Cong môi giai doan  2017 - 2020: 197.643 triu dng, chim 
37,8% thng vn8. 

A A A A A 6. Tinh hinh phan bo von can doi theo tieu chi phan cap do cap huyçn 
quãn I: 

Tng vn can di ngân sách dja phuo'ng theo tiêu clii (phn 90%) b trI 
phân cap do cap huyn quán 1 trong giai don 2016 - 2020 là 348,134 t' dông, 
chiêm 19,5% tong von phân bO và bang 40% tong von can dôi theo tiêu chI, darn 
bão theo dung t' I quy djnh tai  Nghj quyêt so 16 cüa HDND tinh, c11 the: 

TONG HQP VON BO TRI Tf NGUON NGAN SACH CAN DO! 

PHAN CAP DO CAP HUYN QUAN L's? GIAI DON 2017-2020 

Huyn, thành ph6, 
thjxã 

Dim phân cp ti NQ 16 Vn phãn cp 2017-2020 

S dim T (%) 
Tong von 

(triu dng) c (%) 

TONG SO 49 1,80 100,0 320.808 100,0 
1 ThànhphDôngHa 95,10 19,34 62.035 19,34 

6 
DtrOng Nguyn Binh Khiém, thành ph6 Dông Ha; Xãy dmg Block vra he, rnh thoát nuâc thrmg 

Iran Phü và thiâng Trân Htrng Do, thj trn Ho Xá, huyn Vinh Linh; Nhà van hóa Trung tam Thành phó Dông 
Ha; Nhà khách dOn tip, phc vi than nhân lit s, dong d,i di tim hài cOt lit s, thäm Iai  chiEn tnrmg; Tri sâ 
xATriu Al; Tri srxä Moo;  

Dr an nuôi trng thtiy san h nuàc trung tam huyn Gb Linh; Cp din nông thôn tr h.rài din qu6c 
gia; Drng tir thôn Vinh Lai  xâ Triu PhixOc di Triu An; Dirng PhO L, huyn Hal Lang; Dtr&ng tr thj xa 
Quãng Trj den ch Cn xä Triu Smi; Tuyn dtr0ng phIa Bac khu Djch vi,i - Du ljch tong hçp Gb Hal thuOc Khu 
DV-DL dcc tuyn dumg yen biên Ccra TOng - Ccra Vit (giai doan 2); Nhà van hOa truyên th6ng các dan tOc 
Van kiêu và Pa Kô; Nang cap, bô sung trang thi& bj Trung tam day  nghê và h trq nOng dan;  

'XÜ l' sat  I khn cp b song Hiu thuc dja bàn phuong Dông Giang; C sO ha tAng k2 thut CCN 
Krong Kiang; Xây dijng h thong dtrOng giao thông thãnh phO Dông Ha; DtiOng và câu Trung Yen, xâ Triu DO; 
Nâng cp mOt so tuyén thrOng nOi  thj, h thOng chiOu sang khu v,rc trung tam huyn Dakrông; Nâng cp h 
thông diiOng giao thông TX Quãng Tn; Trung tam truyên hinh k thut so và mOt so hang iniic ph tr Dab PI- 
TH tinh; SOa cha, nâng cap Nhà van hOa trung tam huyn Cam LO;  
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2 ThjxâQuângTrj 41,10 8,36 26.811 8,36 

3 Huyn Hãi Lang 47,40 9,64 30.919 9,64 

4 Huyn Triu Phong 45,60 9,27 29.746 9,27 

5 Huyn Gio Linh 44,40 9,03 28.962 9,03 

6 HuynVTnhLinh 49,70 10,11 32.420 10,11 

7 Huyn Cam L 25,00 5,08 16.308 5,08 

8 HuynDakrông 66,90 13,60 43.639 13,60 

9 Huyn Hi.rrng Hóa 66,60 13,54 43.445 13,54 

10 Huyn dào Cèn Co 10,00 2,03 6.523 2,03 

7. Tmnh hInh phân b vn dy ,phông ngãn sách da phuorng: thrçic 
HDND tinh thông qua t?i  Nghj quyêt so 23/2018/NQ-HDND ngây 08/12/2018 
vài tong so von 198.631 triu dông. 

K hoach dir phông duçc tinh sr ding dam bão nguyen tc, tiêu chI: (1) 
Xu tiên bô trI cho các cong trinh, dir an phiic vii nhim vii chung cüa toàn tinh 

(quyêt toán các cong trInh hoàn thành, Ip quy hoach tinh, phân mém ho trq phát 
triên doanh nhip,...); (2) Bô trI von dOi img cho các dir an ODA phát sinh; (3) 
Can dôi dü von dé hoàn thành theo tong müc dâu tii ducc phé duyt hoc theo 
sO von tinh dã cam ket ho trçl dôi vi mt so dir an cap thiêt nhixng chra can dOi 
dü vOn trong kê hoach dâu tu trung han  giai  doan  2016 - 2020; (4) Bô trI von dê 
thirc hin mt so dir an kh&i cong m6i nàm trong danh miic kern các Nghj quyêt 
cüa HDND tinh ye vic phê duyt và chap thun chO trirong dâu ti.r các dir an dir 
kiên khâi cong mOi giai doan  2016 - 2020 nhung cht.ra thrgc bô trI trong Kê 
hoach dâu ti..r cong trung han  nguon vOn Ngân sách dja phung; Các cong trInh, 
d an cap thiêt phc vii nhu câu phát triên kinh te - xã hi cOa tinh và các dja 
phucing dâ có kiên chi dao  cOa Iãnh dao  tinh và kiên nghj, dé xuât cüa các 
Ngành, dja phi..rang. 

Can cü nguyen tc, tiéu chI, danh m1jc, mrc v6n dir phOng di.rçic HDND 
tinh quy djnh; kê hoach  von can doi ngân sách dja phuang ducc Trung ucing 
giao hang näm và khá näng thirc hin cüa cac cong trInh, dir an; tinh dâ triên 
khai thirc hin phân bô kê hoach sir diing vOn dirphOng ngân sach dja phucing 
trong kê hoach 2020 vâi tong sO von 130,145 t' dông, bang 66% tong von thrc 
HDND tinh giao (thiêu 68,486 t dOng) và chiem 6,8% tong von giai doan  2016 
- 2020 dirçc phân bô, cii the: (1) Thirc hin các nhim vi thuc trách nhim 
chung cüa toàn tinh là 29.500 triu dông, dat  94% ké hoach giao; (2) DOi ing 
các dr an ODA phát sinh là 49.000 triu dông, dat  100% ke hoach giao; (3) 
Hoàn thành mt so hang rnijc cap bach cUa mt so dir an dc dang; Can dOi dü 
vOn âê hoàn thành thco tOng müc dâu ti.r dtrçic phê duy hoc theo so vOn tinh 
dâ cam kêt hO trq dôi vói mt sO dir an cap thiêt nhixng chua can dôi dü vOn 
trong ké hoach dâu ti.r trung han  giai  doan  2016 - 2020 là 22.023 triu dOng, dat 
55% ké hoach giao; (4) Các cOng trInh, dir an cap bach, có chO truong cOa lânh 
dao tinh là 14.068 triu dOng, dat  28% kê hoach dugc giao. 
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II. Dánh giá Ngh quyt s 16 trong qua trInh phân bi vn ngân sách 
dla phu'ong cn di theo tiêu chI: 

1. Kt qua dt dtrqc: 

Vic phân b vn ngân sách dja phuang can di theo tiêu chI trong giai 
doan 2016 - 2020 dã duc tinh quan tam tp trung tru tiên bô trI von thanh toán 
hét các khoân von vay, tam  rng nhàn ri KBNN, tam  ng ngân sách dja phiing 
va dc bit dã xir 1 dirt diem các khoàn nç d9ng xây dimg c bàn kéo dài t 
nhiêu nàm trjxc gop phân nâng cao hiu qua quãn 1 nhà nuic trong lTnh virc 
dâu tu cong. 

Qua trinh phân b vn cho linh vrc khoa h9c cong ngh, giáo diic dào tao 
và phân cap cho cap tinh, cap huyn quán l dam bâo dung theo t' I quy djnh 
cüa Trung trong và Nghj quyêt so 16. 

Di vài phAn vn phân cp do cp tinh quãn l (phãn 60%) hrçic tinh bô 
tn thirc hiên cac nhim vii, ngành, linh virc dam bâo theo dung nguyen täc, tiêu 
chI thrçc quy djnh tai  Nghj quyêt so 16. 

Vic xay dirng và áp diing các nguyen the, tiêu chi, t 1 b trI vn d6i 
img ODA và von vay ru dãi cia các nhà tài trçi nlsOc ngoài trên dja bàn tinh giai 
doan 2016 - 2020 dã ca bàn dáp irng di.rçrc nhu câu, tiên d cUa các chi.rcrng trmnh, 
dir an ODA dã dirge phé duyt, k kêt hip djnh. 

Tinh dâ thirc hin phân cp quán l vn ODA, dng thOi giao trách thim 
giãi phóng mt bang cho cãc dja phircmg hirâng igi nham day nhanh tiên d thirc 
hin các diii an ODA. Ben canh  do, nhäm dáp ing nhu câu von dôi ng cho các 
dir an ODA, trong 9uá trInh to chüc thrc hin tinh dã tIch circ rà soát diêu chinh, 
bO sung kjp thñ von dôi 1rng, von ODA cho các dir an có tiên d thrc hin và 
giài ngân tot, dông th&i thirc hin lông ghép hiu qua cac nguôn vOn hcip pháp 
bô trI dOi 1rng theo qui djnh nhäm sir diing tôi da nguOn vOn ODA dä k kêt. 

2. Tn ti, hin ch: 

Do nhu cu du tir cho các nành, linh vrc khá 1&n, trong khi diu kin 
nguôn von cOn nhiêu khó khän, nhiêu khoãn chi bat buc phãi thirc hin tntthc 
khi dira vào can dôi nén vic bô trI von vn con xáy ra tInh trng dan trái; chira 
dam bão thii gian bO trI von thirc hin dir an theo dOng quy djnh. 

Mt s D an, chInh sách d,u Ut, h trq phát triên ngành, 1mb vçrc cüa tinh 
chiia báo dam theo han  mrc quy djnh nhi.r: Khuyên khIch phát triên nOng nghip 
lrng diing cong ngh cao vã nông nghip hUu Ca, lien két san xuât, tiêu thii san 
phâm nông nghip; PhOng ngüa, üng phó, khãc phiic thiên tai; ThIch 1mg vi 
bién dôi khI hâu... 

K hoach vn can di ngân sách dja phirong giai doan 2016 - 2020 dirge 
Trung hang phân bô hang näm con thiêu 68.486 triu dông so v&i ké hoach giao 
nén mCt so dir an khOng dam bào so von hay không tnien khai dirge theo Nghj 
quyêt cüa HDND tinh giao. 
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Nhäm giãm áp 1irc can dôi ngân sách và h trq các dja phucing thirc hin 
các mvc  tiêu phát triên kinh tê xã hi; phân von ngân sách phan cap tInh quin I 
dâ ho trçl các huyn, thãnb phô, thj xâ dâu ttr mt so chrcing trInh, dr an cap 
thiêt, cap bach va co ban dam bão can dôi tuong quan giüa các dja phi.wng. Tuy 
nhiên, vic tinh thirc hin ho tro dâu tu cho các huyn, thành phô, thj xã can cü 
vào nhu cau, dê xuât cüa các dja phuong nén khó có the dam bão can dôi giira 
cac ngành, lTnh virc trong tong the nguôn vOn can dôi ngân sách dja phlxcmg. 

Can cü quy djnh t?i  dim a, miic 4, Diu 3 Quyt djnh so 40/2015/QD-
TTg ngày 14/9/2015 cüa Thu tung ChInh phü ye ban hành nguyen täc, tiêu chI 
và djnh müc hân bô von dâu tu phát triên nguôn nân sách nba nuâc giai do?n 
2016 - 2020; tai  diem 5 Miic IV Ngh quyêt so 16/2016/NQ-FDND ngãy 
1?/08/2016 cüa HDND tinh ye nguyen täc, tiêu chI và dinh intrc phân bô vOn 
dâu tix phát triên nguôn ngân sách tp trung cho cap huyn giai doan 2017 - 
2020 quy dnh tiêu chI bô sung phân bô von dâu ti.r trong can dôi ngân sách giai 
doan 2017- 2020 cho các huyn"Thânhphó Dóng Ha: 30 diem; thjxâ Quáng 
Trj: 20 diêm, huyn Dakróng: 20 diem ". Tuynhiên, Doàn Thanh tra B Tài 
chInh thrc hin thanh tra tai  Sâ Kê hoach và Dâu Vi vào näm 2019 dânhn xét 
HDND tinh Quáng Trj quy djnh tiêu chI bô sung tInh diem phân bô von dâu tu 
chi.ra phü hçp vâi tiêu chI bO sung da thrçic Thu tlthng ChInh phü quy djnh'°. 

ChInh sách sü diing vn ODA cüa ChInh phü thay di lam ânh hi.ràng lan 
den vic thirc hin cac dir an. Theo do, ChInh phü khOng cho phép str ding von 
ODA dê chi trâ cho các boat dng giãi phóng mt bang, tái dnh cu, quãn 1 dij 
an, dào tao  nâng cao näng hrc, thuê... do do dã lam thay dôi co cau vOn dau tu 
(tang vOn dôi irng, giám von nu&c ngoài), thiéu nguOn can dOi, bô trI von dOi 
ang cho cac dir an ODA. Các dr an phâi mat nhieu thai gian dê thirc hin các 
thu tiic diêu chinh dir an, ánh hi.rang rat lan den tiên d thirc hin. 

Mt s dir an ODA phát sinh chi phi giãi phóng mitt bang trong qua trInh 
thrc hin và phân phát sinh thuôc nhiêrn vu can dôi, bô tn cüa nân sách dja 
phucing. Trong diêu kin ngan sách rat khó khãn, khOng the can dôi, bô trI kjp 
thai theo nhu câu cüa dir an an den lien d giãi phóng mt bang bj chm tré. 
Ben canh  do, hang miic giãi phóng mt bang cOa rnt sO dir an do UBND các 
huyn chju trách nhim bo trI von tr nguOn ngân sách dtrqc phân cap d triên 
khai nhung do diêu kin dja phixong khó khän, khOng the can dôi dê bô trj cho 
dii an dâ lam ânh hu&ng den tién d trao thâu vâ triên khai thi cOng. 

Trong qua trInh vn dng các dir an ODA, do yeu câu gp rut v mt th&i 
gian dê hoàn thành hO so thu t1c theo quy djnh cüa ChInh phü và Nhà tài tr, 

UBND các tinh, thành ph trrc thuOc  Trung uccng: Can cr nguyen thc, tiêu chf và djnh mrc phân b 
von dâu ftr phát trin kern theo QuyOt djnh nay; khã nang tài chinh và dc diem tinh hinh cUa dla  pinrong, xây 
drng các nguyen täc, tiéu chi và djnh rnirc phân bO von dáu ttr phOt triên nguOn ngân sách nhà nuUc cho các 
ngành, các cap cOa dja phiwng báo cáo Hn dong nhân dan tinh, thành ph6 trrc thuc trung trong 

° Dim 5 Khoãn 2 Mic IV Quyt djnh s40/2015/QD-TTg ngày 14/9/20 15 ban hành nguyen tc, tiéu 
chI và djnh imrc phân bô vn du tu phát trin nguôn ngân sách nhà nLrdc giai don 2016-2020, theo do qu,' dinh 
lieu chI bO sung phân bO von du tu nguOn can dôi ngân sách da phxong "Các lieu chI bó sun, bao gôm: (-,) 
Tiêu chixd ATK thuóc viing can cz kháng chién (A TK llch sz); (-1  Tiéu chI các xâ biên gi&i dat lien, góm: các x 
biên giái Viçt Nam - Trung Quoc, các xd biCn giói Vit Narn - Lao và Vit Nam - Campuchia ". 
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phuong an vay trã my cüa mt so dr an có vay iai  nguôn von ODA không the 
xác djnh cii the tirng nguOn vOn trâ no. Hin nay, trên dja bàn tinh có 09 phi.rang 
an vay, trá my dir an ODA da &rçic các cap có thâm quyên phê duyt. Tir nàm 
2020, tinh Quàng Tn bat dâu thuc hin trâ my vay, lãi cho các dir an ODA nên 
vic can dOi ngân sách dê trá nci gôc và lãi cho các dir an ODA dt ra áp 1irc km 
cho tinh trong thii gian tOi. 

PHAN II: 
A • A P P A A A A A A Nguyen tac, tieu chi va d!nh  mire phan bo von dau tu' cong nguon 

ngãn sách d!a  phuo'ng can di theo tiêu chI giai don 2021 - 2025 

•A • A. I. Phm vi dteu chink va doi tuqng ap dyng: 

1. Pham vi diu chinh: 

Các nguyen tãc, tiêu chI và djnh rn1rc phân b vn dAu tu cong ngun 
ngân sách dja phwmg can dôi theo tiêu chi giai doan 2021 - 2025 là cAn cr dê 
1p kê hoach dâu tu cong trung han  và hang nãm nguôn vOn can dOi ngân sách 
dja phuang theo tiêu chI giai doan 2021 - 2025 (không bao gôm von thu tir tiên 
sü diing dat, xO so kiên thiét và các nguôn thu hçip pháp khác). 

Các nguyen tAc, tiêu chI và djnh müc phân b vn du tu cOng nguôn 
ngân sách dja phuong can dôi theo tiéu chI giai doan  2021 - 2025 là cAn ccr dê 
quán l', giám sat, thanh tra, kiêm tra vic thrc hin kê hoach dâu tu trung hn 
và hang nAm. 

2. DOi tlxcYng áp dicing: 

Các Sâ, Ban, ngành, doàn th cp tinh, UBND các huyn, thành pM, thj 
xã và các don vj sir diing von can dôi ngân sách dja phuong theo tiêu chI giai 
doan 2021 - 2025. 

Ca quan, t chirc, cá nhân tham gia hotc có lien quan dn 1p k hoach 
dâu ttx trung han  và hang nAm vOn can dôi ngân sách dja phuong theo tiêu chI 
giai doan  2021 - 2025. 

II. Can cfr xây dirng: 

1. Can ctr Lut Du tu cOng s 39/2014/QHI4 ngày 13/6/2019, Lut Ngân 
sách Nhà nithc và các vAn bàn pháp lut có lien quan. 

2. CAn ci.'r Nghj quyt s 973/2020/UBTNQH14 ngãy 08/7/2020 cüa Uy 
ban thithng vii QuOc hi quy djnh nguyen tAc, tiêu chI và djnh mirc phân bô vOn 
dâu tu cong nguôn ngân sách nhà nisâc giai doan 2021 - 2025; 

3. Can c1r Quyt djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tirOng 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hânh mt so diêu cüa Nghj quyêt so 

973/2020/UBTNQH14 ngày 8/7/2020 cüa Uy ban thi.r&ng vil Quôc hi quy djnh 
nguyen tAc, tiêu chI và djnh mirc phân bO vOn dâu tu cong nguôn ngân sách nba 
nithc giai doan 2021 - 2025; 
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4. Vic phân b vn du tu phãi phiic vii cho vic thirc hin các mic tiëu, 
djnh hi.i&ng phát triên kinh té - xã hi 5 näm giai dotn 2021 - 2025 cüa tinh; 
các Quy hotch theo quy djnh cüa Lut Quy hoach dugc cap có thãm quyên 
quyêt djnh hoc phê duyt, dam bão miic lieu phát triên ben vttng, hài hôa 
gi&a kinh té và xã hi. 

III. Nguyen tc chung: 

1. Vic phân b ngun vn can di ngân sách dja phuang theo tiêu chI 
giai doan  2021 - 2025 và hang näm phãi tuân thu các quy djnh cüa Lut Dâu tu 
công, Lut Ngân sách nhà ntróc và các van bàn pháp 1ut có lien quan. 

2. Bão dam quàn 1 tp trung, thng nht v mllc tiêu, cci ch& chInh sách; 
tao quyên chü dng cho các cap chInh quyên dja phi.wng và dam bão tInh hqp 
1, tirnng dôi giüa các ngành, linh vrc, iru tiên các ngành kinh tê trQng diem, có 
tinh lan tôa, các linh vrc không có khã nãng hoàn von tnrc tiêp và chi dtrçic dâu 
tu chü yêu tir nguôn von dâu tu công; 

3. Long ghép thirc hin các D an, chInh sách du tu, khuyn khIch, h trg 
phát triên san xuât, phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh theo các Nghj quyêt, 
Quyêt djnh cüa Trung ircTng; Ngh quyêt cüa Tinh ày, Hi dông nhân dan tinh; 
Chi.rcing trInh, Dé an, Kê hoach,  Thông báo kêt 1un dâ dirge Uy ban nhân dan 
tinh ban hành. 

4. Phü hçip vi khà näng can di ngun vn d.0 Ut tü ngân sách nhà nuàc 
trong kê hoach tài chInh trung han,  dam bão các can dôi vi mô, an toàn no cong. 

5. Phân b vn du tix tp trung; khc phc tmnh trang phân tan, dan trãi; 
nâng cao hiu qua sr diing von dâu tu cong. Chi giao ke hoach von dôi vi các 
dir an dã du thu tVc  dâu tlx duçyc cap có thâm quyên quyêt djnh theo quy dlnh  cüa 
Lut Dâu tu cong và các van bàn pháp lut Co lien quan. 

6. Bão dam tuong quan hqp l giüa các dja phuong, các dja bàn kinh t 
tr9ng diem; iru lien h trcl cáe yang mien nüi, biên giói, vüng dOng bàodântc 
thiêu so, hài dão và các vüng khó khãn dê hu&ng t&i mlic tiCu phát triCn dông 
dêu giOa các vüng, thu hçp dan khoâng cách ye trInh di phát triên kinh tê, thu 
nhp và mire song cüa dan cu giüa các viing trong tinh. 

7. Bão dam mi tuong quan hcp l giüa dâu tu xây dimg co sâ ha tang 
kinh te, ha tang xa hi và bâo dam an ninh - quôc phOng; 

8. Bào dam cong khai, rninh bach,  cOng bang trong vic phân b vn k 
hoach dâu tu cOng. gop phân day manh  cài each hành chInh và tang cung cong 
tác phOng, chông tham nhung, thirc hành tiét kim, chOng lang phi; 

9. B trI vn cho các dir an thuc các ngành, Iinh vrc quy djnh tai  Diu 3 
cUa Quyêt djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tuOng ChInh phCi; 

10. Thir tr ixu tiên phân b ngun von can dôi ngân sách dja phuong theo 
tiêu chI giai doan 2021 - 2025 duqc thirc hin nhis sau: 
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a) Phân b clü vn d thanh toán nci d9ng xây drng co bàn, hoàn trã các 
khoân 1rng tnn9c ngân sách dja phucrng theo quy djnh (neu có); 

b) Phân b vn cho dçr an dA hoàn thãnh và bàn giao di.ra vào sir diing 
nhrng chixa bô trI dü von; von dôi üng cho dir an sü ding von ODA và von vay 
uu dài cüa các nhà tài tro niiâc ngoài; von dâu ttx cüa Nhâ nuàc tham gia thrc 
hin dr an theo phixong thüc dôi tác cong tu; dir an chuyên tiêp thirc hin theo 
tién d duçic phé duyt; dr an dir kiên hoàn thành trong kS'  kê hoch. 

c) Phân b vn d thirc hin nhim vi1 quy hoach theo quy dlnh  cüa Lut 
Quy hoach. 

d) Phân b vn chun bj du tu d lip,  thrn djnh, quyt djnh chü trucing 
dâu tll và lap, thâm djnh, quyêt dinh dâu tu chi.rng trInh, dir an. 

d) Phân b v6n cho các dr an kh&i cong mi dáp rng yéu cu quy djnh t?i 
Khoàn 5 Diêu 51 Lut Dâu tu cOng. 

IV. Nguyen täc, tiêu chI, djnh mac phân bô ngun vn can di ngân 
sách dja phwing theo tiêu chI giai don 2021 - 2025: 

1. Dii phông chung: Can cü quy djnh tai  Khoàn 6, Di&u 51 cüa Lut Dâu 
ti.r cOng "H5i dóng nhán dan các cap sê quyét dinh mi'c von, viêc th dyng, th&i 
diem sz dyng c4tphong chung kê hogch dáu tir cOng trung hgn nguOn ngán sách 
cap mlnh quán lv". 

a) Dir phông 10% tng ngun vn can di ngân sách dja phucmg theo 
tiêu chI dé xir 1 các van d phát sinh trong qua trInh triên khai thirc hin ké 
hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2021 - 2025. 

b) Ph.n vn dir phông do tInh quãn 1 chung; Hi dng nhân dãnflnh sê 
quyêt djnh vic si1r diing và th&i diem sir diing dir phông chung trong ké hoach 
dâu tu cong trung han  giai  doan  2021 - 2025. 

2. Du tu' Iinh virc Quc hi quy dlnh: 
B trI v6n cho flnh virc giáo dic dào tao  ti thiu 20% theo diing quy 

djnh cüa Lut Giáo dic näm 2019 và khoa h9c cOng ngh tü 2% tth len theo 
dOng quy djnh cüa Lut Khoa h9c và Cong ngh näm 2013. 

Di vói lTnh vile Giáo diic vâ Dào tao  phân bô theo cap quán l (phân von 
phân cap cho huyn ducrc áp diing quy djnh "tiêu chI phân bô von phân cap cho 
cap huyn quàn 1" dê phân bO cho ttrng huyn, thj xa, thành phô (trü huyn dão 
Con CO). 

3. Du tir các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh: 

a) Phân b vn d thirc hin nhim vi quy hoach  theo quy djnh cüa 
Lut Quy hoach; 

b) Phân b dü vn di 1rng cho các di an ODA và vn vay uu dai cüa 
các nhà tài trçl nuic ngoài; trong do: 



14 

+ B trI vn di 1rng cho các dr an ODA du tu phát trin và d? an h 
trçi k9 thut (bao gôm Ca dçr an vay và vin trçi không hoàn lai)  do các S&, 
Ban ngành, doân the cap tinh lam chü dir an. Dôi vâi các dir an ODA do Uy 
ban nhân dan cap huyn lam chü dir an giao Uy ban nhân dan cap huyn chju 
trách nhim can dôi nguôn ngân sách duqc phân cap quân 1 dê bô trI dü mrc 
von dôi ing con 1i sau khi tth phân ngân sách dixcic Trung hang ho trq dOi 
1ng. Dôi vâi cac dtr an ODA do ti.r nhân vay 1?i  và lam chO dr an giao Chü 
dr an tlr can dôi bô trI von dôi irng, trã nçi vay ODA. 

+ Dam báo dü rn1rc vn di 1rng thuc trách nhirn ngân sách dja 
phuong sau khi trtr phân ngân sách Trung uong ho trçl dôi rng cho dir an 
trong giai doan 2021 - 2025 và theo Quyêt ctjnh dâu ti.r duqc cap có thârn 
quyên phê duyt; 

+ Dam báo dü vn dji crng các dr an ô duçc U' ban nhân dan tinh cam 
kêt thuc hiên; 

+ Dam bâo dü vn di iirng di vâi các hang mic s1r ding von vay iai 
nucc ngoài thông qua hgp dông vay lai  và bo trI dü theo t9 I quy djnh dôi 
vJi các hang initc sir diing von nithc ngoãi cap phát t1r ngân sách Trung hong; 

+ B trI mt phn vn ngân sách can di theo tiêu chI d trã nçi các 
khoán vay iai  theo quy djnh. 

c) Uu tiên b trI vn dAu tu cOa nba nu9c thuc trách nhim ngân sách 
dja phuong tham gia thirc hin dr an theo phuong thirc dOi tác cOng tu; 

d) Uu tiên b trI vn thirc hin các nhiêm vii, chuong trInh, d an cüa 
Tinh üy, Hi dOng nhân dan tinh và Uy ban nhân dan tinh. 

d) Lng ghép thrc hiên các D an, chInh sách du tir, khuyn khich, h 
trçl phát triên san xuât, phát triên kinh té - xã hi cüa tinh theo các Nghj quyêt, 
Quyêt djnh cüa Trung hicing; Nghj quyêt cüa Tinh üy, Hi dOng nhân dan tinh 
tinh; Chwng trInh, Dê an, Kê hoch, Thông báo kêt 1un dâ duc Uy ban nhân 
dan tinh ban hành. 

4. Dâu tu' theo phân cp quãn 19: 

Sau khi thirc hin dir phOng chung vâ du tu các khoãn thuc trách 
nhirn chung cüa tinh, phân cOn 1i thirc hin dâu tix phân cap quân 19 theo t5' 
l: cap tinh quân 19 60% vâ cap huyn quân 19 40%. 

V. Nguyen tc, tiêu chI, dnh müc phân b vn phãn cp: 

1. Nguyen tc phân bt: 

a) Phân b dü vn d thanh toán nçi d9ng xãy dirng co ban theo quy 
djnh tai  Khoán 4 Diêu 101 cüa Lut Dâu tu cong (neu có); các dir an dâ duqc 
cap có thâm quyên phé duyt quyêt toán dir an hoàn thành; 

b) Phân b vn chun bj du tu d lip,  thAm djnh, quyt djnh chü 
truang dâu tu; lap, thâm djnh, quyêt djnh dau Ui chuong trInh, dir an và các 
nhim vi chuân bj dâu tu khác cüa tinh; 
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c) Uu tiên b6 trI vn k hotch du tu trung hn con thiu cüa các dir an 
thuôc danh mic cüa ké hoach dâu tu cong trung h?n  giai doan  2016 - 2020 
chuyên tiêp sang giai do?n 2021 - 2025; thu hôi vOn rng truâc ngân sách dja 
phuang thuc trách nhim chi tir nguOn von can dôi ngân sách dja phuang 
theo tiêu chI. 

d) Dam bão b trI dü vn di trng thuc trách nhim ngân sách da 
phi.wng cüa các cOng trInh, dir an thrçc Trung uang dâu tu (dôi vri cap tinh) 
và ducic Trung 1.rang, tinh dâu tu (doi v&i cap huyn) theo quyêt djnh dâu ti.r 
duic cap có thâm quyên phé duyt. 

d) Svn con lai b trI cho các dir an rnOi dáp 1rng yêu cu quy dnh tii 
Khoán 5 Diéu 51 cüa Lut Dâu ti.r cong. 

2. Tiêu chI phân b vn phãn cap do cap huyn quãn I: 

- Tiêu chI dan s& bao gm s dan trung bInh và s ngui dan tc thiu so. 

- Tiêu chI v trinh d phát trin, bao gm: t 1 h nghèo; s thu ni dja 
(khOng bao gôm khoán thu sir dung dat) và t' l bô sung can dôi ngân sách 
tinh so vói tong chi ngân sách huyn, thj xã, thành phO. 

- Tiêu chI din tIch: bao gm din tIch dt tir nhiên và t' 1 che phü 
rrng. 

- Tiêu chI v dan vj hánh chInh, bao gm: si don vj hành chInh cp xä 
hoc huyn dâo Con CO; sO xã mien nüi; xã vOng cao, bäi ngang; xA biên gi&i 
dâtliên. 

- Tiêu chI b sung: H trç huyn nghèo theo Nghj quy& 30  cüa ChInh 
phü; Thành phô Dông Ha (tiêp tiic thirc hin hin Nghj quyêt 06/2013/NQ-
HDND ngày 31/5/2013 cüa HDND tinh ye xây drng phát triên, dua thành 
phô Dông Ha dt do thj Ioi II den näm 2020). 

3. Xác djnh s6 diem cüa tüng tiêu chI cy the: 

3.1. Tiêu c/il dan s6: Cách tInh Cu th nhu sau: 

a) DiJm cza tiêu chI dan so' trung bInh 

Dan s trung bInh Dim 

Den 3 0.000 ngui duçc tInh 10,0 

Tr trên 30.000ngt.thidn 60.000 nguäi, ti1 0 dn 30.000 ngui 
dirac tInh 10 diem, phân cOn Ii cir tang them 10.000 nguO'i duqc 
tInh 

2,0 

Tir trên 60.000 ngt.thi dn 120.000 ngiRii, tir 0 dn 60.000 ngi.r0i 
duorc tInh 15 diem, phân con 1i cir tang them 10.000 ngui ducic 
tmnh 

1,0 

Tü trén 120.000 nguii, tir 0 dn 120.000 ngu&i duçc tInh 20 
diem, phân cOn lai cir tang them 10.000 ngtr&i ducic tInh 
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Dan so trung bInh cüa các huyn d tInh toán diem di.rgc xác djnh can cü 
vào so 1iu cong bô cüa Cic Thông kê näm 2019. 

b) Dkm cza tiêu chI sá nglfài dan tç5c thieu s 

Sdãn Dim 

Cir 5.000 ngxäi di.rçic tInh 0,5 

S ngi.thi dan tc thiu s cüa các huyn d tInh toán dim ducic xác djnh 
can cr vào sO lieu cOng bô cüa Ciic Thông ké näm 2019 và theo Báo cáo so 

499/UBND-NN ngày 11/02/2020 cUa UBND tinh. 

3.2. Tiêu chi' v trInh d3 phát trkn: Cách tInh nhu sau: 

a) Diém cza tiêu chI t)" l h5 nghèo 
G A P. Ty lç hQ ngheo Them 

Cr 1%hnghèodi.rçic 0,1 

T' 1 h nghèo duçic xác djnh can cir so 1iu dâu nàm 2020 di.rçic UBND 
tinh phê duyt ti Quyêt dlnh  sO 56/QD-UBND ngây 09/01/2020. 

b) Diém tiêu chI thu nói dia 

Thu ni dla  (không bao gum khoãn thu sfr diing dat) Dim 

Tir 0 den 50 t' dung 4,0 

Trên 50 t den 400 t' dông 3,0 

Trên 400 t den 800 t dung 2,0 

Trén 800 t dn 1.000 t dng 1,0 

S thu ni dja (không bao gm khoãn thu tü sir ding dt) chrçic xác djnh 
can cr vào sO thrc hin nãm 2019 do S& Tài chInh cung cap. 

c) T l b sung can di ngán sách tinh so vâi tong chi ngán sách 
huyn, thi xä, thànhphó 

T L b sung can di ttr ngãn sách tinh Dim 

T& 0% dn dn 10% dl.rçlc tInh 10,0 

Tix trén 10% den 30% tr 0% dn dn 10% di.rcic tInh 10 dim, 
phn con 1?i  cir tang them 2% di.rçvc tInh them 

0 3 

Tü trên 30% dn 50%, tr 0% dn dn 30% duçxc tinh 14 dim, 
phn cOn li cir tang them 2% duçic tInh them 0 1 

Tr trên 50% trâ len, tir 0% dn dn 50% di.rcic tInh 15 dim, 
phân con Iai  tr len cir tang them 2% di.rcic tInh them 

0 05 

3.3. Tiêu chIdiên tIc/i: Cách tInh nhi.r sau: 

a) Diên tIch tt nhiên 
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Dién tIch tir nhiên Diem 

Duii 30 km2  dircic tInh 8,0 

Tü trén 30 km2 75 2  , tü 0 km2  dn 30 km2  duac tInh là 8 
diem, phân con li c1r tang them 15 km2  ducic tInh them 

0 4 

Tr trén 75 km2  den 450 km2  tü 0 km2 ii 75 km2  dircc tInh là 
10 diem, phân con l,i cr tang them 15 km2  drqc tInh them 0 2 

Trén 450 km2, tr 0 km2  dn 450 km2  throc tInh là 15 dim, ph.n 
cOn 1i, cir tang them 15 km2  dugc tInh them 0 05 

Din tIch dt tr nhien xác djnh dim 1y theo s Iiu din tIch dat t1r nhiên 
do Cçic Thông ké cong bô nãm 2019. 

b) Tj l chephü rImg 

T 1 che phü rung Dim 

Den 10% 0,5 

Tr trên 10% dn 50% 1 

50%trâlên 2 

T l che phü thng xác djnh dim 1y theo s 1iu do S& NN và PTNT 
cung cap nàm 2019. 

3.4. Tiêu chI don vi hành chIn/i: 

- Dié,n cüa don vi hành chInh cá'p xã, pherông, thj trán. 

Don vj hank chInh cp xã Dim 

Ci'r 1 xä, phuing, thj trAn hoc huyn dão Cn CO du?c tInh 0,5 

CCr 1 xã min nüi diwc tInh 0,2 

Cir 1 xã vOng cao, bi ngang dixac tInh 0,2 

Cir 1 xã biên giri dt 1in duqc tInh 0,3 

S6 1iu dan vj hành chInh cp xa, phuing, thj trn dixçic xác djnh can cü 
vào so 1iu do S& Ni vi cung cap cuôi näm 2019. 

3.5. Tiêu chI bô sung: 

Da phucrng . Diem 

Huyn Dakrông (huyn nghèo theo Nghj quyt 30a cOa ChInh phü) 5,0 

ThànhphDôngHà 15 

4. Xác djnh mfrc v6 n diiu tir trong can di cüa các huyn: 



18 

4.1. Can ci vao các lieu c/il trên d tin/i ra so diem cüa 11mg huyn, 
than/i phE, 1/4 xd và lông so diem 10 huyn, than!: p1:0, 1/4 xd dê lam can c1m 

dêphân bO von dâu 1w trong can di, tl,eo các cOng tl:á'c sau: 

a. Di4m cüa lieu c/il dâ,z s: 

+ Gçi tng s dim tiêu chI dan s cüa huyn thr i là A1 

+ G9i s dim cüa dan s trung bInh huyn thi'r i là h1  

+ Gçi s dim cüa si dan ttc thiu s huyn thir i là k 

Dim cüa tiêu chI dan s huyn thir i s là: 

= h1 + k1  

b. Di4m cüa lieu c/il trinh d3 p/zát triên: 

+ G9i tng s dim tiêu chI trInh d phát trin cüa huyn thr i là B1 

+ GQi s dim cüa tiêu chI t' l nghèo huyn thir i là n1  

+ G9i s dim cüa tiêu chI thu ni dja (khong bao gm khoàn thu sCr ding 
dat) huyn thir i là Pi 

+ Gçi s dim cüa tiêu chI t l b sung can di ngân sách tinh so vâi 
tong chi ngân sách huyn, thj xâ, thành phô thu i là r1  

Dim cüa tiêu chI trInh d phát trin huyn thir i sê là: 

= + + 

c. Dim cüa tiêu c/il diên tic/i: 

+ Gçi tng s dim tiêu chI din tIch cüa huyn thi1r i là C, 

+ G9i s dim diên tIch tir nhiên lam1  

+ GQi s dim cüa t l che phU rimg là I 

Dim cüa tiêu chI din tIch là: 

C1  = m1 + /' 

d. Dkm cüa lieu ch:'don vj hành chlnh cp xâ: 

+ G9i s dim cüa tiêu chI don vi hành chInh cp xA là D1  

+ G9i s dim cüa tiêu chI don vj hành chInh cp xã huyn thu i là s 
(huyn dào Con CO tucmg dixong don vj hành chInh cap xã). 

+ Gçi s dim tiêu chI &m vj hành chInh cp xã rnin nüi, huyn thu i là t 

+ G9i s dim cüa tiêu chI don vj hành chInh c.p xâ yang cao, bãi ngang 
huyn thir i là u1 

+ GQi s dim cüa tiêu chI don vj hành chInh cp xâ biên gi&i dt lin 
huyn thir i là v 

Tng s dim cüa tiêu chI don vi hành chInh huyn thu i sê là D1: 

= + ti  + u, + v 



19 

* Gyi tong s diem cüa huyn thñ' i là X là: 

X=A+B+C+D1  
• • .; • • Tong so diem cua 10 huyçn, thi xa, thanh pho Ia Y, ta co: 

4.2.56 v6n djnh má'c cho 1 dimphân b6 dwtc thzh theo cong thitc: 

- G9i K là Mng s v6n d.0 tu cong ngun ngân sách tinh phãn cho cac 
huyn (khong bao gôm nguôn thu chuyên quyên sCr ding dat). 

- Z là s vn djnh müc cho mt dim phân b vn du tir, ta có: 

Y 

4.3. TEing s6 vjn trong can dEii (không bao geim v6n dàu 1w tie nguEn thu 
chuyên quyen sit d4rng d61) phân cap cho huyn dwçtc tIn/i theo cong thitc: 

- GQi V1  là s vn phân cp cho huyn thir i: 

Vj =ZxX1  

PHAN BO VON NGAN SACH CAN oOi 
cAp HUYN QUAN LV GIAI DOILN 2021 - 2025 

Huyn, thành phô, thi 
xã 

GIAI DOiN 
2017-2020 

GIAI DOiN 
2021-2025 

Sôdiêm 
theoNghi 
quyêt 16 

T'lê 
oj  

Sôdiêm T'1(%) 

TONG sO 491,8 100,00 587,46 100,00 

1 Thãnh ph Dông Ha 95,1 19,34 6 1,50 10,47 

2 Thi xA Quãng Trj 41,1 8,36 39,73 6,76 

3 HuynVTnhLinh 49,7 10,11 63,98 10,89 

4 Huyn Hrâng Hóa 66,6 13,54 81,35 13,85 

5 Huyn Gio Linh 44,4 9,03 62,8 1 10,69 

6 Huyn Dakrông 66,9 13,60 74,57 12,69 

7 HuynCamL 25,0 5,08 53,85 9,17 

8 Huyn Triu Phong 45,6 9,27 62,50 10,64 

9 Huyn Hâi LAng 47,4 9,64 60,22 10,25 

10 HuyndãoCnCo 10,0 2,03 26,95 4,59 





TM. UY BAN NHAN IAN 
U TICH 

o Van Hung 

20 

Trén day là Báo cáo nguyen t.c, tiéu chI và djnh müc phân b vn du tu 
cong nguôn ngãn sách dja phucing can dôi theo tiêu chI gian don 2016 - 2020 
và du kiên giai doan 2021,- 2025, Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dOng 
nhân dan tinh xem xét, quyêt dinh.I. ,cV 

Noi nhçIiz: 
- Nhtr trén; 
- U HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Di béu HDND tinh; 
- Các Sty: KH&DT, TC; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 

LIxu:VTCN.  
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