
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc tp - Tir do - Hnh phüc 

S6:  43  /TTr-UBND Quáng Tr/, ngày  .19  tháng JO nãm 2020 

T€ TRINH 
V vic thông qua Nghj quyt Quy dlnh  nguyen tc, tiêu chI 

vàdlnh mtrc phân bô von &iu ttrcông ngun ngãn sách 
d!a phu'o'ng can doi theo tieu chi giai don 2021 - 2025 

KInh g1ri: Hi dông nhân dan tinh 

Can cü Lust  T chirc chInh quyn da phixcing ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Ban hành van ban quy phm pháp 1ut ngày 22/6/20 15, Lut 
sCra dôi, bô sung mt so diêu cUa Lu.t Ban hành van ban quy phm pháp ngày 
18/6/2020; 

Thirc hin Quyt dnh s 40/201 5/QD-TTg ngày 14/9/2015 cüa Thu 
tirâng ChInh phü (Quyêt djnh so 40) ban hành nguyen tãc, tiêu chI và djnh mi:rc 
phân bô von dâu tu phát triên nguOn ngân sách nhà nuc giai doan  2016 - 2020, 
UBND tinh dã xây dmg và trInh HDND tinh ban hành Nghj quyêt so 
16/2016/NQ-HDND ngày 19/8/2016 (Nghj quyêt so 16) quy djnh các nguyen 
täc, tiêu chI và djnh müc phân bô von dâu tir phát triên nguOn von ngân sách nhâ 
ntrOc do tinh quân 1 giai doan 2017 - 2020. 

Ngày 14/9/2020, Thu ti.ióng ChInh phü ban hành Quyt djnh s 
26/2020/QD-TTg quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Nghj quyêt sO 
973/20201LrBTNQH 14 ngày 8/7/2020 cüa Uy ban thuOng v Quôc hi quy djnh 
nguyen tãc, tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tir cong nguôn ngân sách nhà 
nuó'c giai doin 2021 - 2025. Do do, can có Nghj quyêt ye quy djnh nguyen the, 
tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tix cong nguôn ngân sách dja phuong can 
dOi theo tiêu chI giai doan 2021 - 2025 de thay the Nghj quyêt so 16/2016/NQ-
HDND ngày 19/8/2016 nhäm dam báo phii hçip vâi quy djnh ci:ia Trung ung vâ 
giai don phát triên mài. Vic xây dirng, phê duyt và to chüc thirc hin 
"Nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phAn bô von dâu Ui cOng nguOn ngân sách dja 
phi.rcing can dOi theo tiêu chI giai don 2021 - 2025" nhäm dam bão vic phân bô 
nguôn von tuân thu theo dOng quy djnh cüa Lut Dâu tt.r cOng, Lut Ngân sách 
Nba rnrâc, Quyêt djnh so 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thi ti..rOng 
ChInh phü và các van ban pháp lu@ cO lien quan; bão dam tInh cOng khai, minh 
bach; phO hqp vOi khá nãng can dOi nguOn vOn dâu tt.r cOng cüa tinh và thu hut 
các nguôn von dâu ttr cüa các thành phân kinh tê khác. 



TM. UY BAN NHAN 
U TICH 

Thrc hin ni dung theo Chucrng trInh k5' h9p thu 18, HDND tinh khóa 
VII, trên ccis&Báo cáo dánh giá tInh hInh thrc hin nguyen tãc, tiêu chI, djnh 
müc phân bô von dâu tix cong nguôn ngân sách dja phucmg can dOi theo tiêu chI 
giai doan 2016 - 2020 vá dir kiên giai doan 2021 - 2025, UBND tinh dâ xây 
dirng dr tháo Nghj quyêt Quy djnh nguyen täc, tiêu chI và djnh mtrc phân bô 
vOn dâu tr cong nguôn ngân sach dja phuang can dôi theo tiêu chI giai doan 
2021 - 2025 (co dir thão Nghj quyêt kern theo). 

UBND tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VII, k' h9p thir 18 
xem xét, thông qua.!. 

No'! n/ian: 
- Nhtx trén; 
-TFHDNDtinh; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, TC; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, CN.. 



HO! BONG NHAN DAN CONG  HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG Tifi Doe Ip  - Tir do - Hnh phñc 

S: !20201NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nám 2020 

<DI)' THAO> 
NGH! QUYET 

Ban hành Quy djnh các nguyen tc, tiêu chI và dlnh  inü'c 
phân b v6n du tu cong ngun ngân sách dja phuong 

can di theo tiêu chI giai don 2021 - 2025 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
1IOA VII, KY HQP THu 18 

Ján c& Lu2t Td chü'c chInh quyn cl/a phwong ngày 19/6/2015,' Luát tha ddi, 
bó sung mç5t so diêu cza Lut TO chic C7iInh phz và Lut To ch&c chInh quyén cl/a 
phu'cing ngày 22/11/2019; 

Can ci Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lugt ngày 22/6/2015, 

Can thLut Dcu tw cong ngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj cl/nh sd 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phz quy cl/nh 
chi tiêt thi hành m3t sO diêu cla Lugt Dáu tu cOng, 

Can ci Ngh/ quye't s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cza Liv ban 
Thwàng vy QuOc h12i  quy cl/nh ye cOc nguyen tác, tiêu chI và cl/nh mac phán bO vOn 
dáu tu cOng nguOn ngán sách nhà nwó'c giai dogn 202 1-2025; 

Can czr Quylt cl/nh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cia Thi tztó'ng ChInh 
phz quy cl/nh chi tiétthi hành mç$t sO diêu cia Ngh/ quyêt sO 973/2020/UBTVQHJ4 
ngày 08/7/2020 cia Uy ban Thumg vy QuOc hç5i quy dinh ye các nguyen tãc, tiêii chj 
và cl/nh mzc phán ho vOn dâu tw cOng nguOn ngán sách nhà nithc giai dogn 2 02]-
2025,' 

Xét Ta trinh sd /TTr-UBND ngày /10/2020 cza Uy ban nhán dan tinh 
ye vic thOng qua Quy cl/nh nguyen tàc, tiêu chI và cl/nh may phán bO vOn dâu tit cong 
nguOn ngán sách cl/a phu'crng can clOi theo tiêu chI giai clogn 2021-2025,' Báo cáo 
thám tra cta Ban Kinh tê Ngán sách và j kiên cza các dgi biêu HFJND tinh. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Ban hành kèin theo Nghj quyt nay Quy djnh các nguyen tAc, tiêu chI 
và djnh mirc phân bô von dAu tu cong nguOn ngân sách dla  phucing can dôi theo tiêu 
chi giai dotn 2021 - 2025. 



Diu 2. Giao Uy ban than dan tinh trin khai, t chirc thc hin Nghj quyêt 
nay. 

Thuing tr%rc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, t di biu Hi 
dông than dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh giãm sat vic thirc hin Nghj 
quyêt. 

Nghj quyt nay dirçic Hi dng nhân dan tinh khóa VII, k' hçp thiTr 18 thông 
qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc sau 10 ngày ké tr ngày thông qual. 

Nyi nhân 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- B Kê hoach vâ Du tu; 
- Bô TàichInh; 
- Cue kiém tra VBQPPL, B Tu phap; 
- BO Ti.r Iênh Quân khu 4; 
- TVTU; U HDND, UBND, UBMTTQVN tfnh; 
- Doàn DBQH tinh, VKSND, TAND tinh; 
- VPTU, lãnh dao  VPHDND tinh, UBND tinh; 
- Các Sâ, ban, ngánh, doân the cap flnh; 
- U HDND và UBND các huyn, thành phô, TX; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Báo Quâng trj và Cong báo tinh; 
- Luu: VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 



HOI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p - Ttr do - Hinh phüc 

QUY B!NH 
Nguyen tic, tiêu chI và dlnh  mfrc phân b vn dãu tir cong 

nguôn ngân sách dja phwrng can dôi theo tiêu chI giai don 2021-2025 
(Ban hành kern theo Nghj quyé't so' /2020/NQ-HDND 
ngày 11/2020 cüa H5i ding nhán dan tinh Quáng Trj,) 

I. Phim vi diu chinh và di tuqng áp dting 

1. Phim vi diu chinh: 

Nghj quyt nay quy dinh  v nguyen th.c, tiêu chi và djnh mtrc phân b vn du 

tu cong ngun ngân sách dja phuang can di theo tiêu chI giai doan  2021 - 2025. 

Các nguyen tic, tiêu chI và djnh mirc phân b vn du tu cong ngun ngân sách 

dja phrnmg can dM theo tiêu chI giai doan 2021 - 2025 là can c1r d 1p k hoch du 

tu cong trung htn và hang näm ngun vn can di ngân sách dja phixcmg theo tiêu chI 

giai don 2021 - 2025 (khong bao gm vn thu tü tin sü diing d.t, x s kin thMt va 

các ngun thu hgp pháp khac). 

Các nguyen tic, tiêu chI và djnh müc phân b vn d.0 tur cong ngun ngân sách 

dja phucing can di theo tiêu chI giai don 2021 - 2025 là can cir d quàn l2, giám sat, 

thanh tra, kim tra viêc thirc hin k hoch du tu trung hn và hang nàm. 

2. Bi tu9'ng áp drng: 

a) Các Sâ, Ban ngành, Doàn th c.p tinh, UBND các huyn, thành phô, thj xã 

và các dn vj sü diing ngun vn can d6i ngân sách dja phixng theo tiêu chI giai doan 

2021 - 2025. 

b) Cor quan, t chirc, cá nhãn tham gia hotc Co lien quan dn 1p k hoch du 

tu cong trung h?n  và hang näm ngun vn can di ngân sách dja phuang theo tiêu chI 

giai dotn 2021 - 2025; 

II. Nguyen tc chung và thu tr u'u tiên phân bô von dáu tir cOng nguôn 

ngân sách da phurong can di theo tiêu chI giai doun 2021 - 2025 

1. Vic phân b vn du tur cOng ngun ngân sách dja phisang can di theo tiêu 

chI giai doçmn 2021 - 2025 phâi tuân thu các quy djnh cüa Lu.t Du tu cOng, Lut 

Ngân sách nha nuc và các van bàn pháp lust cO lien quan. 
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2. Bâo dam quãn 1 tp trung, th6ng nht v miic tiêu, Co ch, chInh sách; tao 

quyn chü dng cho các cp chInh quyn dja phro'ng và dam bâo tInh hqp 1', tucing 

di giüa các ngành, liñh virc, iru tiên các ngành kinh t trçng diem, có tInh lan tóa, các 

linh vrc không có khã näng hoân vn trrc tip và chi duçic du tu chü yu tr ngun 

von dâu tu cong. 

3. Lng ghép thi.rc hiên cac D an, chinh sách dâu tix, khuyen khIch, h trçi phát 

trin san xut, phát trin kinh t - xâ hi cüa tinh theo các Nghj quyt, Quy& djnh cüa 

Trung ucmg; Nghj quy& cüa Tinh üy, Hi dông nhân dan tinh; Chuong trInh, D an, 

K hoach, Thông báo k& 1u.n dà duoc Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

4. Phü hqp vth khã nang can dM vn du tu cong tr ngun ngân sách dja 

phuong trong k hoach tài chInh trung han;  dam bão các can di vi mô, uu tiên an 
toân nç cong. 

5. Phân b vn d.0 tu tp trung; khc phiic tInh trng phân tan, dan trãi; nâng 

cao hiu qua sü diing vn d.0 tu cong. Chi giao k hoach vn dM vâi các dir an dà dü 

thU tiic dAu tu &rcic cp có thm quyn quyt djnh theo quy djnh cUa Lust Du tix 

cOng va các van bàn pháp 1ut có lien quan. 

6. Bão dam tuong quan hçip 12 giüa các dja phucing, các dja bàn kinh t trçng 

dim; uu tiên h trçl các vUng min nUi, biên gioi, vUng dng bào dan tc thMu s& hãi 

dão và các vUng khó khän d huóTlg ti mllc tiêu phát trin dng du giita các vüng, 

thu hçp d.n khoãng each v trInh d phát trin kinh t, thu nhp và müc sang cUa d 

cu giüa các vUng trong tinh. 

7. Bâo dam mi tuong quan hçp 1 giüa du tu xây dirng co s& ha tng kinh t& 
ha tng xâ hi và bào dam an ninh - qu& phông. 

8. Bão dam cOng khai, minh bach,  cong bang trong vic phân b v6n k hoach 

du tu cOng, gop phn dy manh  cài cách hành chInh va tang cung cOng tác phông, 

chng tham nhUng, thirc hành tit kim, chéng lang phi. 

9. Bi trI vn cho các dir an thuôc các ngành, linh vrc quy djnh tai  Diu 3 cUa 

Quy& djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cUa ThU tuâng Chinh phU. 

10. Thi'r t tien phân b ngun vn can di ngân sách dja phixong theo tiêu 

chI giai doan 2021 - 2025 dugc thirc hin nhi.r sau: 

a) Phân b dU vn d thanh toán nç d9ng xây drng co bàn, hoàn trà các khoãn 

Ung truâc ngân sách da phuong theo quy dnh (nu co). 

b) Phân b vn cho dir an dã hoàn thành và bàn giao dua vào sU diing nhung 

chua b trI dU vn; vn d& Ung cho dir an sir diing vn ODA vâ vn vay ixu dâi cUa 
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các nhà tãi trçi ntràc ngoài; vn du tu cüa Nhà nuàc tham gia thrc hin dir an theo 

phucing thüc di tác cong tu; dir an chuyn tip thirc hin theo tin d dtxçic phê 

duyt; dir an dir kin hoàn thành trong kS'  k hoch. 

c) Phân b vn d thirc hin nhim vi quy hoch theo quy djnh cüa Lut Quy 

hoach. 

d) Phân b vn chun bj du Px d lip, th.m djnh, quyt djnh chü truang dAu tu 

và 1p, thm djnh, quyt djnh du tu chucing trInh, dir an. 

d) Phân b vn cho các dr an khâi cOng mOi dáp üng yêu câu quy djnh ti 

Khoán 5 Diu 51 Lut fMu tu cong ngày 13 tháng 6 näm 2019. 

III. Nguyen tic, tiêu chI Va dlnh rnüc phân bô vn dãu tr cong ngun ngãn 
sach d!a  phirong can doi theo tieu chi glal doin 202 1-2025 

1. Dir phông chung: "H5i dng nhán dan các cap sëquyé't djnh m&c von, viêc 

th dyng, th&i diém th dung dr phOng chung ké' hogch ddu tic cOng trung hçin nguOn 

ngán sách câ'p mInh quán lv". 

a) Dr phông 10% tng ngun vn can di ngân sách dja phucing theo tiêu chI 

d xr 19 các vn d phát sinh trong qua trInh trin khai thirc hin k hoch du tu 

cOng trung htn giai don 2021 - 2025. 

b) Phn vn dir phông do tinh quân 19 chung; Hi dng nhân dan tInh sê quyt 

djnh vic sr diing va thyi dim sir diing dir phàng chung trong k hotch dtu tu cong 

trung hin giai dotn 202 1-2025. 

2. Du tir Iinh vyc Quc hi quy dlnh: 
B trI vn cho 1nh vuc giáo due dao to ti thiu 20% theo dung quy djnh 

cüa Luât Giáo diic näm 2019 và khoa h9c cOng ngh tr 2% trâ len theo dung quy 

djnh cüa Lut Khoa h9c và Cong ngh nãm 2013. 

Di vOi linh vrc Giáo due và Dao to phân b theo cp quãn 19 (phn von phân 

cp cho huyn dirge áp dung quy djnh "tiêu chI phân b vn phân cp cho cp huyn 

quãn 19" d phân b cho tirng huyén, thi xã, thành ph (trCr huyn dáo Con Ca). 

3. Du tir các khoãn thuc trách nhim chung cüa tinh: 
a) Phân b vn d thirc hin nhiêm vii quy hotch theo quy djnh cüa Lu.t 

Quy hotch. 

b) Phân b dU vn di 1rng cho các dr an ODA và vn vay uu däi cüa các 

nba tài trg nuóc ngoài; trong do: 

- B trI vn dti irng cho các dtr an ODA du tu phát trin và dir an h trg k5 

thut (bao gm cã dir an vay và vin trg khOng hoàn lai) do các S0, ban ngành, 
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doân th cp tinh lam chü dii an. Di v(yi các dii an ODA do lily ban nhân dan c.p 

huyn lam chU dir an giao lily ban nhân dan cp huyn chju trách nhim can di 

ngun ngân sách ducic phân c.p quail 1 d b trI dü müc vn d6i üng con li sau 

khi tth phn ngân sách ducc Trung i.rcing h trçY di irng. Di vâi các dir an ODA 

do tu nhân vay !ti và lam chü dir an giao Chü dir an t1r can dôi b trI von dôi tng, 

trã nçi vay ODA. 

- Dam báo dü m1rc vn di irng thuc trách nhim ngân sách dja phi.wng sau 

khi trir phn ngân sách Trung uong h trg dM lrng cho dir an trong giai doan 2021-

2025 và theo Quyt djnh dAu tu duçic cAp có thâm quyên phê duyt. 

- Dam báo dü vn di üng các dir an ô duçyc U' ban nhân dan tinh cam kt 

thiic hiên. 

- Dam bâo dü vn dM lrng dM vi các hang miic sfr dung vn vay li ntrc 

ngoài thông qua hçip dng vay 1i và b trI dü theo t$' l quy dnh di vâi các htng 

mitc sCr ding vn nuc ngoài cAp phát ti'r ngân sách Trung wng. 

- B6 trI mt phAn v6n ngân sách can di theo tiêu chI d trã nq các khoãn 

vay lai  theo quy djnh. 

c) llu tiên b trI von dAu tu cüa nhã nuc thuc trách nhim ngân sách dja 

phuang tham gia thirc hin dir an theo phucing thirc di tác cong ti.r. 

d) lfu tiên b trI vn thirc hin các nhim vi1, chuang trInh, d an cüa Tinh 

üy, Hi dng nhân dan tinh và lily ban nhân dan tinh. 

d) Lng ghép thirc hiên cac D an, chInh sách dAu tu, khuyn khIch, M trçi phát 

trin san xuAt, phát trin kinh t - xâ hi cüa tinh theo các Nghj quyt, Quyêt djnh cüa 

Trung wng; Nghj quyt cUa Tinh üy, Hi dng nhân dan tinh tinh; Chucmg trInh, D 

an, K hoach, Thông báo k& luân dä throrc Uy ban nhân dan tinh ban hành. 

4. Dâu tu' theo phân cap quail l: 

Sau khi thirc hin dir phông chung và dAu tu các khoãn thuc trách nhim 

chung cUa tinh, phAn con 1i thirc hin dAu tu phân cAp quán 1 theo t' 1: cap tinh 

quân l 60% vã cAp huyn quán 1 40%. 

IV. Nguyen tAc, tiêu chI, djnh mñc phân bO vn phân cap 

1. Nguyen tAc phân b: 

a) Phân b dU vn d thanh toán ng d9ng xây drng co ban theo quy djnh t?i 

Khoãn 4 Diu 101 cüa Lut DAu tu cong ngày 13/6/2019 (nêu có); các d an âã 

duac cAp cO thAm quyn phê duyt quyt toán dir an hoàn thành. 
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b) Phân b vn chun bj dAu tu d lip, thm djnh, quy& djnh chü trucing du 

tu; lip, thm djnh, quyt djnh du tu chucing trInh, dir an và các nhim vii chuân bj 

du tu khác cUa tinh. 

c) IJu tiên b trI vn k hoach  dAu tu trung han  con thiu cüa các dir an 

thuc danh mi1c cOa k hoach du tu cong trung han  giai  doan  20 16-2020 chuyn 

tiêp sang giai doan 202 1-2025; thu hM vn i:rng truc ngân sách dja phi.rcrng thuc 

trách nhiêm chi tir ngun vn can di ngân sách dja phuong theo tiêu chI. 

d) Dam bâo b trI dO vn di irng thuc trách nhim ngân sách dja phi.rang 

cUa các cOng trInh, dir an duçc Trung ucing du tu (di vi cp tinh) và ducic Trung 

ucing, tinh du tix (di vói dtp huyn) theo quyt djnh du tu duçc cp Co thm 

quyn phê duyt. 

d) S vn con lai  b trI cho các dix an mi dáp irng yéu cu quy djnh tai  Khoàn 

5 Diu 51 cCia Lut DAu tLr cong ngày 13/6/20 19. 

2. Tiêu chI phân bô vn phân cap do cap huyn quãn 1: 

2.1. Vi2c phân b6 vn du 1w c/zo các Ii uyn tl,eo 5 nhóin lieu c/i:': 

a) Tiêu chI dan s& Bao gm s dan trung bInh và so nguâi dan tc thiu s& 

b) Tiêu chI v trInh d phát trin: Bao gm t' 1 h nghèo, s thu ni dja 

(khong bao gm khoãn thu si:r dicing dt và x s kin thit) và tSr 1 b sung can di 

ngân sách. 

c) Tiêu chi din tIch: Bao gm din tjch dt tir nhiên cOa dja phuong và t5 1 

che phO r&ng. 

d) Tiêu chI v dan vj hành chInh: Bao gm s dan vj hành chInh cap xã hoc 

huyn dão Cn CO; S xa min nOi, vOng cao, bãi ngang; S xa biên giâi dt 1in. 

d) Các tiêu chI b sung: Bao gm thành ph Dông Ha và huyn Dakrông. 

2.2. Xác djn/z s6 ttkm cüa 11mg lieu clii': 

2.2.1. Tiêu c/il dan s: Cách tInh cu th nhu sau: 

a) Diém cia lieu chI dan sá trung bInh 

Dan s trung bInh Dim 

Den 30.000 ngui dixqc tInh 10,0 

Tr trên 30.000 ngui dn 60.000 ngithi, tir 0 den 30.000 ngithi duçic 
tInh 10 diem, phân cOn lai  cir tang them 10.000 ngtthi ducc tinh 

2,0 

Tü trén 60.000 ngu&i dn 120.000 ngui, tr 0 dn 60.000 ng.thi duqc 
tInh 15 diem, phân con lai Cu tang them 10.000 nguäi duçic tInh 

1,0 
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Tir trên 120.000 ngi.riri, tir 0 dn 120.000 nguii duqc tinh 20 dim, 
phân con 1i cir tang them 10.000 nguii &rçYc tInh 0,5 

Dan s trung bInh cüa các huyn d tInh toán dim duçc xác dlnh  can cir vào s 

1iu cong b cüa Ciic Thng ké näm 2019. 

b) DiJm cüa tiêu chI sd ngu'ài dan t5c thilu S6 

Sdãn Dim 

Cir 5.000 ngithi duc tinh 0,5 
So ngxii dan tc thiêu so cüa các huyn dê tInh toán diem di.rçxc xác djnh can 

cir vào s 1iu cong b cira Cjc Thng kê näm 2019 và theo Báo cáo so 499/UBND-

NN ngày 11/2/2020 cüa UBND tinh. 

2.2.2. Tiêu c/il v trIn/, d3 p/i dt trin: Cách tInh nhu sau: 

a) DiJm cia tiêu chI 1)) l hç5 nghèo 

T I h nghèo Dim 

Cir 1% h ngheo ducc 0,1 
T 1 h nghèo di.rçc xac djnh can cir so 1iu dâu näm 2020 dugc UBND tinh 

phê duyt ti Quyt djnh 56/QD-UBND ngày 09/01/2020. 

b) Dim tiêu chI thu nôi dia: 

Thu ni dja (không bao g1m khoãn thu sir dyng dt và x so kin 
thit) 

Dirn 

Tir0dn50tdng 4,0 

Trên 50 t dn 400 t' dtng 3,0 

Trén 400 t dn 800 t dng 2,0 

Trên800t'dn 1.000t'dng 1,0 
So thu ni dla  (không bao g6m khoãn thu tir sir diing dat và x6  so kin thiêt) 

dixçc xác dnh can cu váo s thirc hin näm 2019 do Sir Tài chInh cung cap. 

c) Ti) l bd sung can dái ngán sách tinh so vái tdng chi ngân sách huycn, thj 

xã, thành pho'. 

T 1 b sung can di tir ngân sách tinh Diem 

Tir 0% dn dn 10% thrcic tInh 10,0 

Tir trén 10% dn 30% tir 0% dn dn 10% dixcic tInh 10 diem, phn 
cOn 1i cir tang them 2% d.rçc tInh them 

0,3 

Tir trén 30% dn 50%, tir 0% dn dn 30% duçc tInh 14 dim, phn 
cOn lai cir tang them 2% dirçc tInh them 

0,1 
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Tü trên 50% tr& len, tü 0% den dn 50% ducic tInh 15 diem, phân con 0,05 
lti tth len cü tang them 2% thrçic tInh them 

2.2.3. Tiêu c/il diên tIc/i: Cách tInh nhu sau: 
a) Diên tIch tir nhiên 

Diên tIch tir nhiên Diem 

Dixi 30 km2  dtxcic tInh 8,0 

Tr trên 30 km2  den 75 km2 0 km2  dn 30 km2  duçc tInh là 8 
diem, phan cOn 1i cir tang them 15 km2  &rcxc tInh them 

0,4 

Tr trêri 75 km2  den 450 km2, tü 0 km2  dn 75 km2  dugc tInh là 10 
diem, phân con 1i cü tang them 15 km2  dugc tInh them 

0,2 

Trén 450 km, tr 0 km2  dn 450 km2  ducic tInh là 15 dim, phn con 
li, cü tang them 15 km2  diiqc tInh them 

0,05 

Diên tIch dAt tçr nhiên xac djnh dim lAy theo s 1iu din tIch dAt ttr nhiên do 

Ciic Thông kê cong b nãm 2019. 

b) l che phi rIrng 

T 1 che phil rung Dim 

Den 10% 0,5 

Tr trên 10% dn 50% 1 

50%tthlên 2 

T 1 che phü rrng xác djnh dim lAy theo s6 lieu do Sâ NN và PTNT cung cAp 

näm 2019. 

2.2.4. Tiêu c/il dyn vj /zânh chIn/i: 

- Diém cia don vj hành chInh cá'p xd, phu'&ng, thi fran: 

1km vi hành chInh cAp xã Diem 

Cir 1 xà, phtring, thj trân hoc huyn dão Con CO dtxgc tInh 0,5 

Ciir 1 xà Mien nüi dlxGc tInh 0,2 

Cir 1 xä vilng cao, bãi ngang ducic tInh 0,2 

Cr 1 xà biên gid dAt lin duorc tInh 0,3 

S lieu don vi hành chInh cAp xâ, phuOng, thj trAn di.rcic xác djnh can cir s 

lieu do Sâ Ni vil cung cAp cui näm 2019. 

2.2.5. T!êu c/u' bô sung: 
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Dja phuong Dim 

Huyn Dakrông (huyn nghèo theo Nghj quy& 30a cüa ChInh 
phü) 

5,0 

ThànhphDôngHà 15 

PHAN BO VON NGAN SACH CAN DOI 

CAP HUYN QUAN L' GIAI DON 202 1-2025 

Huyçn, thành pho, thi 
xã 

GIAI DOAN 

2017-2020 
GIAI DOAN 

2021-2025 

Sôdiêm 
theo Nghj 
quyet 16 

T' ! 
(°/) So dirn T 1 (%) 

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

1 ThànhphDôngHà 95,1 19,34 61,50 10,47 

2 Thj xa Quáng Trj 41,1 8,36 39,73 6,76 

3 

4 

HuynVTnhLinh 

HuynHuàngHoa 

49,7 

66,6 

10,11 63,98 10,89 

13,54 81,35 13,85 

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

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

7 Huyn Cam L 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 Huyn dâo Cn Co 10,0 2,03 26,95 4,59 

TiJy ban nhân dan tinh, các sâ, ngành lien quan chi dao  t chüc thirc hin vic 

phân b và quãn l2 sü diing vn can c1i ngân sách dja phucing theo tiêu chI dam 

bâo dung t' 1 và hiu qua du tii./. 

CHU TICH 

Nguyn Däng Quang 

8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

		2020-10-29T15:49:15+0700




