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TỜ TRÌNH 
Về ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư 
các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025   
 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Quyết định số 
26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành 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 tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 208/HĐND-VP ngày 23/9/2020 của HĐND tỉnh 
thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các 
cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 theo nội dung Tờ trình số 991/TTr-
UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh. 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 
2015; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ 
chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ 
QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết: 

Căn cứ Điều 39 của Luật Ngân sách nhà nước, HĐND cấp tỉnh quyết định 
phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ở địa phương theo nguyên tắc phù hợp với 
phân cấp nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực 
và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ quản lý của từng vùng, từng địa 
phương.  

Căn cứ Điều 17, 35, 83, 84, 85 của Luật Đầu tư công năm 2019, HĐND 
và UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định chủ trương đầu tư, quyết định 
đầu tư chương trình, dự án thuộc cấp mình quản lý. 

Căn cứ khoản 2, Điều 10 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 
của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 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 tư công nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng tài 
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chính và đặc điểm tình hình của địa phương, trình HĐND cấp tỉnh ban hành 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021-2025. 

2. Căn cứ thực tiễn  

Thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số  
40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh đã ban 
hành các Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, 19/2015/NQ-
HĐND ngày 11/12/2015 về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2011-2015, theo đó đã đạt 
được những kết quả tích cực như sau: 

 (i) Phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh theo 
quy định; đảm bảo tính đồng bộ giữa phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư với việc 
phân bổ nguồn vốn của các cấp ngân sách; tính đồng bộ giữa phân cấp nhiệm vụ 
chi đầu tư với việc phân cấp về quản lý đầu tư xây dựng. Đáp ứng nhu cầu phát 
triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội, trình độ năng lực của các cấp, ngoài 
ra, cấp huyện sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất hàng năm để đầu tư phát 
triển theo quy định. 

(ii) Đối với cấp tỉnh, đã chủ động hoàn thành các thủ tục đầu tư và phê 
duyệt các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi do cấp tỉnh quản lý theo quy 
định; chủ động cân đối vốn đầu tư cho các chương trình, dự án (bao gồm hỗ trợ 
cho cấp huyện, cấp xã đầu tư các chương trình, dự án) tương ứng với số vốn 
được phân bổ trung hạn và hàng năm do cấp tỉnh quản lý. 

(iii) Đối với cấp huyện, cấp xã đã chủ động hoàn thành các thủ tục đầu tư 
và phê duyệt các dự án thuộc nhiệm vụ chi do cấp huyện (bao gồm cấp xã) quản 
lý theo quy định; chủ động cân đối vốn đầu tư cho các dự án, đối ứng cho các 
chương trình, dự án sử dụng vốn cấp tỉnh hỗ trợ, tương ứng với số vốn được 
phân bổ trung hạn và hàng năm do cấp huyện, cấp xã quản lý. 

(iv) Đã bố trí trả nợ vốn vay đến hạn, thu hồi các khoản vốn ứng trước, 
thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA 
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng cho dự án sử dụng 
vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, chi bồi thường giải tỏa, khắc phục hậu quả bão 
lụt, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung 
hạn 5 năm 2016-2020 được HĐND tỉnh thông qua.  

(v) Các cấp lãnh đạo, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đã nhìn nhận một 
cách đúng đắn trong việc quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước một cách hiệu quả hơn. Từng bước khắc phục lãng phí đầu tư và tập 
trung nguồn vốn ngân sách hoàn thành các dự án phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, tồn tại: 

(i) Một số nhiệm vụ chi không còn phù hợp do Trung ương, địa phương 
thay đổi quy định quản lý. 
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(ii) So với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 ban đầu đề ra, 
nguồn vốn XDCB tập trung (nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định 
mức) hàng năm tăng 10%, thực tế nguồn vốn này chỉ tăng bình quân 7,8%/năm, 
theo đó phân cấp cho cấp huyện tăng 7%/năm, cấp tỉnh tăng 8%/năm. Riêng 
nguồn thu tiền sử dụng đất chi đầu tư, cấp tỉnh giảm, cấp huyện tăng khá cao so 
với mục tiêu ban đầu.   

(iii) Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giữa các huyện trên nguyên 
tắc ổn định giai đoạn 2016-2020 để chủ động thực hiện các công trình của cấp 
huyện; tuy nhiên, chênh lệch về điều kiện phát triển và nguồn vốn trong cân đối 
chi đầu tư giữa các huyện còn khá lớn: chênh lệch mức tăng tuyệt đối theo tỷ lệ 
phân chia nguồn vốn XDCB tập trung, nguồn thu cấp QSDĐ các huyện miền 
núi hầu như không có, dẫn đến nguồn vốn đầu tư của huyện miền núi tăng thấp 
(mặc dù được hỗ trợ đầu tư thông qua Chương trình phát triển KTXH miền núi). 
Từ đó, đặt ra yêu cầu khắc phục dần hạn chế này. 

(iv) Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý phải rà soát, điều chỉnh nhiều lần để bố 
trí khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra, bổ sung dự án mới phát sinh 
hỗ trợ cho cấp huyện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phát sinh vốn đối ứng 
cho dự án của các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Vì 
vậy, nhiều công trình, dự án cấp tỉnh quản lý theo ngành, lĩnh vực, các dự án 
lớn, dự án kết nối liên vùng, dự án có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
nhưng chưa có vốn hoặc thiếu vốn để thực hiện. 

(v) Nhu cầu đầu tư của UBND cấp huyện còn khá lớn, nhất là đầu tư cơ 
sở giáo dục, các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng chuẩn nông thôn mới, 
miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các dự án cấp thiết phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương, vì vậy, UBND cấp huyện kiến nghị tiếp 
tục hỗ trợ vốn cho cấp huyện để thực hiện các công trình cầp thiết trong giai 
đoạn 2021-2025 từ ngân sách cấp tỉnh quản lý. 

Như vậy, việc hợp nhất và ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân 
cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 
cần thiết, phù hợp với căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn, đáp ứng được đòi 
hỏi khách quan của công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ 
QUYẾT 

1. Mục đích 

- Thực hiện phân cấp quản lý, nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách phân 
loại theo ngành, lĩnh vực, chương trình. 

- Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn cân đối ngân 
sách địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội giữa cấp tỉnh và 
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cấp huyện, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Nghị quyết được xây dựng bảo đảm phù hợp với quy định tại Quyết định 
số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành 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 tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 
đồng thời trên cơ sở điều kiện thực tế, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình 
của địa phương, nhu cầu thực tế phát sinh, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.  

- Kế thừa các ưu điểm, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị 
quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về phân cấp 
nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 
15/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2016-2020. 

- Điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi không còn phù hợp do Trung 
ương, địa phương thay đổi quy định quản lý. 

- Bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả trong giai đoạn 2021-2025, 
nhưng cũng tạo sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 
công trung hạn và hằng năm. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

1. Trên cơ sở thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây 
dựng Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 
giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 208/HĐND-VP ngày 23/9/2020,  tiến hành 
xây dựng Nghị quyết và lấy ý kiến các ngành liên quan. 

2. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các ngành và đơn vị liên quan, trong đó bao 
gồm văn bản thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 
QUYẾT 

1. Bố cục 

  Bố cục dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo 05 Điều. 

2. Nội dung cơ bản 

Nội dung cơ bản của mỗi Điều cụ thể như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
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1. Nghị quyết này quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân 
sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung 
hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2021 - 
2025 

1. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp tỉnh: 

a) Dự án nhóm A. 

b) Các công trình giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý (bao gồm 
cả đường giao thông nội thị theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao).  

c) Các công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 
(theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

d) Các cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý (theo phân 
cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

đ) Các trường Đại học, Cao đẳng do tỉnh quản lý.  

e) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, các cơ sở sự nghiệp công lập, 
các nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt 
sỹ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

g) Các cơ sở y tế do Sở Y tế trực tiếp quản lý (kể cả phân trạm y tế xã, 
trạm y tế xã). 

h) Các cơ sở thể dục thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp quản 
lý. 

i) Các công trình công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông 
quản lý. 

k) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy 
định Chính phủ do tỉnh quản lý. 

l) Hỗ trợ đầu tư Công viên phía đông đường Trần Phú (thuộc nội thành 
Nha Trang), Công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Cam Ranh). 

m) Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, thực phẩm ở địa bàn 
nông thôn, miền núi, hải đảo. 

n) Các công trình văn hoá, nhà thiếu nhi do tỉnh quản lý. 

o) Các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

p) Hỗ trợ đầu tư khối quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 là 2,5% 
nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh quản lý (trừ các nguồn: vốn xổ số kiến 
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thiết, vốn vay, vốn Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), theo tỷ lệ 
phân bổ: BCH Quân sự tỉnh 31%, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 31%, Công an 
tỉnh 31%, Huyện Trường Sa 7%; Hỗ trợ chi đầu tư ngoài định mức nêu trên cho 
công trình phòng thủ, đối ứng cho dự án sử dụng vốn Trung ương và các dự án 
cấp bách khác. 

q) Trồng rừng tập trung.  

r) Các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp địa phương 
(trường hợp không có doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng). 

s) Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp. 

t) Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế. 

u) Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. 

v) Chi vốn đối ứng: các dự án ODA, NGO, các dự án tài trợ khác, các 
chương trình, dự án của các bộ, ngành trung ương đầu tư trên địa bàn. 

x) Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện theo các 
chương trình đầu tư công được HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2021-2025 với 
mức hỗ trợ không quá 70% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án. Riêng các dự án 
thuộc lĩnh vực giáo dục của huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh với mức hỗ trợ 
100% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án. 

y) Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách, quan trọng phát sinh trong giai đoạn 
2021-2025 thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện mà ngân sách của cấp huyện 
không cân đối được. 

aa) Bảo trì và sửa chữa lớn các công trình đã đầu tư do cấp tỉnh đầu tư và 
quản lý sử dụng (ngoài nguồn vốn sự nghiệp kinh tế). 

ab) Hỗ trợ đầu tư mạng lưới điện nông thôn, miền núi, hải đảo. 

ac) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Trường Sa theo chương trình, 
đề án, dự án được phê duyệt (ngoài định mức hỗ trợ chi đầu tư tại điểm p khoản 
này). 

ad) Hỗ trợ đầu tư một số công trình cho các nước bạn với nhiệm vụ quan 
hệ quốc tế. 

ađ) Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị 
định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông ngiệp, nông thôn. 

ae) Hỗ trợ cấp bù lãi suất đối với danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

ag) Lập Quy hoạch tỉnh. 

2. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện: 

a) Các công trình giao thông do cấp huyện quản lý. 

b) Các công trình thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do 
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cấp huyện quản lý. 

c) Các cơ sở giáo dục do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

d) Các cơ sở thể dục thể thao do phòng Văn hóa và Thông tin quản lý. 

đ) Các dự án công nghệ thông tin do cấp huyện quản lý. 

e) Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 2 ở địa bàn nông thôn, miền núi, 
hải đảo. 

g) Các công trình: nhà làm việc, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, công viên, 
đình miếu, nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia 
ghi tên liệt sỹ,...do cấp huyện quản lý. 

h) Các công trình khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao 
cho cấp huyện quản lý. 

i) Các công trình trên địa bàn các phường theo quy hoạch được duyệt.  

k) Chi vốn đối ứng: các dự án NGO, các dự án tài trợ khác, các chương 
trình, dự án của tỉnh đầu tư trên địa bàn theo qui định cụ thể của từng chương 
trình, dự án. 

l) Bảo trì và sửa chữa lớn các công trình đã đầu tư do cấp huyện quản lý 
sử dụng (hàng năm phân bổ tối thiểu 5%-10% từ nguồn vốn phân cấp do cấp 
huyện quản lý để thực hiện). 

m) Xây dựng Trụ sở cấp xã. 

n) Hỗ trợ chi đầu tư các dự án của cấp xã thuộc các chương trình đầu tư 
công và các dự án hạ tầng thiết yếu khác của cấp xã.  

3. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp xã (xã, thị trấn, phường)  

a) Đối với các xã, thị trấn 

- Các công trình (bao gồm chi vốn đối ứng) thuộc các chương trình đầu 
tư công. 

- Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã, thị trấn 
quản lý sử dụng, bao gồm: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 
3; Sửa chữa trụ sở xã, thị trấn; Xây dựng, sửa chữa chợ xã, thị trấn; Xây 
dựng, sửa chữa đường giao thông nội bộ xã, thị trấn; Sửa chữa các hệ thống 
cấp nước sinh hoạt giao cho xã, thị trấn quản lý; Xây dựng, sửa chữa các công 
trình công cộng khác do xã, thị trấn quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, 
sân vận động, truyền thanh, công viên...); Xây dựng, sửa chữa trung tâm học 
tập cộng đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và 
ngày công của dân trong xã, thị trấn; Xây dựng, sửa chữa các công trình khác 
do xã, thị trấn quản lý sử dụng. 

b) Đối với các phường 

Các phường sử dụng nguồn vượt thu ngân sách và nguồn thu hợp pháp 
khác để ưu tiên chi đầu tư phát triển.  
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Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công 

a) Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giữa các cấp phải đáp ứng nhu cầu 
đầu tư cho cấp huyện (bao gồm cấp xã) nhưng đồng thời phải đảm bảo nguồn 
lực để tỉnh tập trung đầu tư hoàn thành các công trình quan trọng, tạo động lực 
lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

b) Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối cho cấp huyện đảm bảo tương quan 
hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các địa phương phát triển có số thu ngân sách 
cao, phát triển đô thị và góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển 
kinh tế, thu nhập, mức sống của vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn khác.  

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và hàng năm, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua, quyết định phân bổ vốn đầu tư công 
cấp tỉnh và cấp huyện (bao gồm cấp xã) từ nguồn vốn XDCB tập trung theo tiêu 
chí, định mức. Riêng các nguồn vốn đầu tư công như ngân sách Trung ương hỗ 
trợ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Xổ số kiến thiết, 
nguồn bội chi, nguồn vốn khác do cấp tỉnh quản lý phân bổ vốn theo quy định 
và không thực hiện phân chia cho cấp huyện.  

d) Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án phải phù hợp với nhiệm vụ 
chi đầu tư của các cấp. Ngân sách cấp tỉnh chi hỗ trợ đầu tư cho ngân sách cấp 
huyện thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc theo ý kiến của Lãnh đạo Đảng và nhà nước đối với các 
dự án quan trọng, cấp bách mà khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện không 
đảm nhận được. 

đ) Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc phân bổ, sử dụng hiệu 
quả vốn đầu tư trong cân đối và tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn 
khác cho đầu tư phát triển.       

e) Các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
2021-2025 và hàng năm đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. 

2. Cơ cấu phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giữa cấp tỉnh và 
cấp huyện giai đoạn 2021-2025 như sau: 

a) Cấp tỉnh, cấp huyện lấy mức vốn năm 2020 làm gốc, định mức phân bổ 
vốn giữa các huyện giai đoạn 2021-2025 để xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 theo quy định. Trường hợp, nguồn vốn xây 
dựng cơ bản tập trung từ năm 2021 trở đi tăng, thì phân bổ cho cấp tỉnh, cấp 
huyện theo tốc độ tăng trưởng bình quân vốn thực tế.  

b) Trường hợp, từ năm 2021 có thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách 
địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của địa phương; 
UBND tỉnh sẽ báo cáo, trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức phân bổ nguồn vốn 
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xây dựng cơ bản tập trung cho cấp huyện, nhưng bảo đảm nguyên tắc phân bổ 
vốn cho cấp huyện không thấp hơn năm 2020. 

Điều 4. Tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách địa phương giai đoạn 2021-2025 giữa cấp huyện, cấp xã 

1. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 

a) Tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 
giữa các huyện (trừ huyện Trường Sa) giai đoạn 2021-2025: 

- Thực hiện phân bổ vốn theo 05 nhóm tiêu chí (bao gồm: Tiêu chí dân số, 
gồm: số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số; Tiêu chí diện tích đất tự 
nhiên; Tiêu chí đơn vị hành chính, gồm: đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị hành 
chính huyện miền núi, đơn vị hành chính xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; 
Tiêu chí trình độ phát triển, gồm: số thu ngân sách, tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân 
sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương, tỷ lệ hộ nghèo; Tiêu chí bổ 
sung: loại đô thị), số điểm của từng tiêu chí và phương pháp tính mức vốn được 
phân bổ. 

- Định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản xây dựng cơ bản tập 
trung cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Phân bổ vốn đầu tư cho cấp xã (xã, thị trấn) 

STT Địa bàn Tỷ lệ phân bổ (%) 

 Tổng số 100,0 

1 Thành phố Nha Trang 20,8 

2 Thành phố Cam Ranh 10,7 

3 Thị xã Ninh Hòa 14,6 

4 Huyện Cam Lâm 10,0 

5 Huyện Diên Khánh 13,1 

6 Huyện Vạn Ninh 11,2 

7 Huyện Khánh Vĩnh 11,3 

8 Huyện Khánh Sơn 8,3 

9 Huyện Trường Sa Cấp tỉnh đầu tư 
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Lấy vốn phân cấp từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cho các xã, thị 
trấn năm 2020 làm gốc, cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ vốn 
đầu tư hàng năm cho các xã, thị trấn theo quy định trên. Trường hợp, nguồn vốn 
xây dựng cơ bản tập trung từ năm 2021 trở đi tăng, thì cấp huyện phân bổ vốn 
đầu tư cho các xã, thị trấn theo tốc độ tăng trưởng bình quân vốn thực tế.  

2. Đối với nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất 

Thực hiện phân bổ theo đúng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi ngân sách giai đoạn 2021-2025. Tỉnh trích lại 10% nguồn thu cấp quyền sử 
dụng đất hàng năm của tỉnh trên địa bàn các huyện để cấp huyện chi đầu tư phát 
triển. 

3. Đối với các nguồn vốn còn lại 

Không thực hiện phân bổ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã). 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này. Trong 
quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung cụ thể nội 
dung phân cấp quản lý và các nội dung khác cho phù hợp với các quy định mới 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Đối với các dự án, công trình chưa rõ nhiệm vụ chi đầu tư, giao Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định nhiệm vụ chi đầu tư các dự án, công trình này. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân 
tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 

4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 
11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp 
ngân sách giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 
11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2016-2020. 

V. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGUỒN VỐN XÂY 
DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH 
PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Trên cơ sở phân định rõ các tiêu chí có tính chất quyết định, các tiêu chí 
mang tính chất hỗ trợ và căn cứ vào số liệu thống kê các tiêu chí của từng 
huyện, UBND tỉnh xác định cách tính điểm của các tiêu chí như sau: 

1. Nhóm tiêu chí dân số, gồm: số dân trung bình và số người dân tộc thiểu 
số của các huyện, thị, thành phố 

a) Điểm tiêu chí dân số trung bình. 

Cứ 5.000 dân tương ứng với 1 điểm. 
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(Số dân trung bình của các huyện, thị, thành phố năm 2019 do Cục Thống 
kê cung cấp). 

b) Điểm tiêu chí dân tộc thiểu số. 

Cứ 2.000 dân được tính 1 điểm. 

Số dân tộc thiểu số của các huyện, thị, thành phố năm 2019 do Cục Thống 
kê phối hợp với Ban Dân tộc cung cấp) 

2. Nhóm tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: số thu nội địa, tỷ lệ bổ sung 
cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương, tỷ lệ hộ 
nghèo của các huyện, thị, thành phố. 

a) Điểm của tiêu chí số thu ngân sách 

- Đến 50 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng được tính 1 điểm. 

- Trên 50 tỷ đến 300 tỷ đồng, cứ 15 tỷ đồng tăng thêm được tính 1 điểm.  

- Trên 300 tỷ đồng, cứ 200 tỷ đồng tăng thêm được tính 1 điểm. 

{Số thu cân đối ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 
(không bao gồm nguồn thu cấp quyền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu,...) theo 
Quyết định giao kế hoạch thu NSNN của UBND tỉnh} 

b) Điểm của tiêu chí tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với 
tổng chi ngân sách địa phương. 

Cứ 5% tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh được tính 1 điểm 

c) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo. 

Cứ 2% tỷ lệ hộ nghèo được tính 1 điểm. 

(Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 theo Quyết định của UBND tỉnh). 

3. Nhóm tiêu chí về đơn vị hành chính, gồm: đơn vị hành chính cấp xã, xã 
khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

a) Điểm tiêu chí đơn vị hành chính. 

Mỗi đơn vị hành chính cấp xã được tính 0,5 điểm. 

b) Điểm tiêu chí xã khó khăn, đặc biệt khó khăn 

Mỗi xã khó khăn, đặc biệt khó khăn được tính 0,2 điểm. 

c) Điểm tiêu chí huyện miền núi: 

Mỗi huyện miền núi được tính 1 điểm. 

4. Điểm tiêu chí diện tích đất tự nhiên. 

Cứ 500 km2 được tính 1 điểm. 

5. Điểm tiêu chí bổ sung 

Định hướng nâng đô thị loại 4 (Huyện Vạn Ninh và Diên Khánh) được 
tính 15 điểm. 
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* Căn cứ vào nhóm tiêu chí để tính ra số điểm và tỷ lệ phân bổ (%) của 
huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025 theo phụ lục đính kèm. Cụ thể:  

- Tổng số điểm là 723,1 điểm, trong đó: 

+ Nhóm tiêu chí dân số: 282,6 điểm chiếm tỷ lệ 39,1%. 

+ Nhóm tiêu chí phát triển: 324,2 điểm chiếm tỷ lệ 44,8%. 

+ Nhóm tiêu chí đơn vị hành chính: 77 điểm chiếm tỷ lệ 10,7%. 

+ Nhóm tiêu chí diện tích đất tự nhiên: 9,3 điểm chiếm 1,3%. 

+ Nhóm tiêu chí bổ sung: 30 điểm chiếm tỷ lệ 4,1%.  

- Số điểm và tỷ lệ phân bổ (%) của huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 
2021-2025: 

 
 

 

VI. NHẬN XÉT PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI ĐẦU TƯ CÁC CẤP 
NGÂN SÁCH, PHƯƠNG ÁN; NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC 
PHÂN BỔ NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI GIỮA CẤP TỈNH, CẤP 
HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Với phương án phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ nguồn vốn đầu tư các cấp ngân sách nêu trên và Nghị quyết số 

ST
T 

Địa bàn 

Giai đoạn 2021-2025  

Số điểm 
Tỷ lệ phân 

bổ (%) 

 Tổng số 723,1 100,0 

1 Thành phố Nha Trang 150,5 20,8 

2 Thành phố Cam Ranh 77 10,7 

3 Thị xã Ninh Hòa 105,7 14,6 

4 Huyện Cam Lâm 72 10,0 

5 Huyện Diên Khánh 95 13,1 

6 Huyện Vạn Ninh 81,1 11,2 

7 Huyện Khánh Vĩnh 81,6 11,3 

8 Huyện Khánh Sơn 60,2 8,3 

9 Huyện Trường Sa Cấp tỉnh đầu tư 
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27/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND tỉnh về cho ý kiến kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 2), theo đó đã đáp ứng các nội dung sau: 

1. Phân định rõ trách nhiệm của người quyết định chủ trương đầu tư, 
quyết định đầu tư dự án, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định chủ 
trương đầu tư phù hợp với từng nguồn vốn đầu tư công nhằm khắc phục tình 
trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. 

2. Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giữa cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm 
cấp xã) là phù hợp, theo đó từng bước đáp ứng nguồn lực để cấp tỉnh tập trung 
đầu tư hoàn thành các công trình quan trọng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát 
triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và tạo sự ổn định cho cấp huyện 
về nguồn vốn phân cấp trong giai đoạn 2021-2025 để chủ động đầu tư. Nội dung 
này phù hợp với Nghị quyết số 27/NQ-HĐND  ngày 21/7/2020 của HĐND tỉnh. 

3. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư giữa các huyện giai đoạn 2021-
2025 đã kế thừa các điểm tích cực của giai đoạn 2016-2020, phù hợp với quy 
định của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng tăng tỷ lệ phân bổ cho huyện miền 
núi, huyện được định hướng nâng cấp đô thị,...nhưng vẫn đảm bảo nguồn lực 
cho các huyện, thị, thành phố khác để tiếp tục phát triển. 

4. Hiện nay, UBND cấp huyện (bao gồm cấp xã) đã xây dựng, trình 
HĐND cấp huyện cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-
2025 tương ứng với số vốn phân cấp được phân bổ theo Nghị quyết số 27/NQ-
HĐND ngày 21/7/2020 của HĐND tỉnh và Công văn số 638/UBND-XDNĐ 
ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. 

UBND tỉnh Khánh Hòa kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

  
 Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 
- TT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC; 
- Lưu: VP. 
 

 



Số dân 

trung bình 

năm 2019

(người)

Điểm 

số

Số người 

dân tộc 

thiểu số 

năm 2019

(người)

Điểm 

số

Tổng số 

điểm

Số thu ngân 

sách năm 

2020 (không 

bao gồm 

tiền SDĐ, 

thuế 

XNK...) 

(triệu đồng)

Điểm 

số thu 

ngân 

sách

Tỷ lệ bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách cấp 

tỉnh so với 

tổng chi ngân 

sách địa 

phương năm 

2020 (%)

Điểm 

số 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

cuối 

năm 

2019

(%)

Điểm 

số TL 

hộ 

nghèo

Tổng 

số 

điểm

Số đơn 

vị 

hành 

chính

Điểm 

số

Số xã 

khó 

khăn, 

ĐBKK

Điểm 

số xã 

khó 

khăn, 

đb kk

Huyện 

miền 

núi

Điểm 

huyện 

miền 

núi

Tổng 

số 

điểm

loại đô 

thị

Điểm 

số

Tổng 

số 

điểm

Diện 

tích 

(km2)

Điểm 

số

Tổng số 1.232.823 246,6 72.006 36 282,6 7.631.054 194,8 42,5 91,0 3,06 38,5 324,2 136 68 35 7,0 2,0 2 77,0 30 30 4.641,5 9,3 723,1 100,0 100,0

1 Thành phố Nha Trang 422.893 84,6 2.191 1,1 85,7 5.078.614 50,6 0,0 0,00 0,45 0,2 50,8 27 13,5 13,5 254,3 0,5 150,5 20,8 24,0

2 Thành phố Cam Ranh 130.923 26,2 9.543 4,8 31,0 427.000 27,3 47,7 9,53 1,3 0,7 37,5 15 7,5 2 0,4 7,9 327,0 0,7 77,0 10,7 10,7

3 Thị xã Ninh Hòa 231.066 46,2 4.308 2,2 48,4 327.900 26,8 66,1 13,22 1,91 1,0 41,0 27 13,5 3 0,6 14,1 1.108,0 2,2 105,7 14,6 16,8

4 Huyện Cam Lâm 108.986 21,8 6.182 3,1 24,9 492.100 27,6 45,6 9,11 2,54 1,3 38,0 14 7 5 1,0 8 547,2 1,1 72,0 10,0 9,0

5 Huyện Diên Khánh 143.240 28,6 882 0,4 29,1 1.058.970 30,5 50,0 10,01 1,17 0,6 41,1 18 9 1 0,2 9,2 4 15 15 337,6 0,7 95,0 13,1 12,1

6 Huyện Vạn Ninh 130.524 26,1 408 0,2 26,3 119.510 14,6 75,3 15,06 3,43 1,7 31,4 13 6,5 4 0,8 7,3 4 15 15 561,8 1,1 81,1 11,2 10,4

7 Huyện Khánh Vĩnh 39.804 8,0 29.677 14,8 22,8 110.150 14,0 77,9 15,59 32,88 16,4 46,0 14 7 12 2,4 1 1 10,4 1.167,1 2,3 81,6 11,3 10,2

8 Huyện Khánh Sơn 25.387 5,1 18.815 9,4 14,5 16.810 3,4 92,3 18,46 33,3 16,7 38,5 8 4 8 1,6 1 1 6,6 338,5 0,7 60,2 8,3 6,8

Bảng tính điểm các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025

STT Địa bàn 

Nhóm tiêu chí dân số Nhóm tiêu chí phát triển Nhóm tiêu chí đơn vị hành chính
Diện tích đất 

tự nhiên

Tổng 

số điểm 

các tiêu 

chí

Tỷ lệ 

% giữa 

các 

huyện 

2021-

2025

Tỷ lệ 

% giữa 

các 

huyện 

2016-

2020

Tiêu chí bổ sung



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH KHÁNH HÒA 

 
Số:         /2020/NQ-HĐND 

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

 
Khánh Hòa, ngày      tháng       năm 2020 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và 
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ 13   

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

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 Ủy 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; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số       /BC-HĐND ngày    tháng    năm 2020 
của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Nghị quyết này quy định về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân 
sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung 
hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2021 - 
2025 

Dự thảo 
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1. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp tỉnh: 

a) Dự án nhóm A. 

b) Các công trình giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý (bao gồm 
cả đường giao thông nội thị theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao).  

c) Các công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 
(theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

d) Các cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý (theo phân 
cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

đ) Các trường Đại học, Cao đẳng do tỉnh quản lý.  

e) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, các cơ sở sự nghiệp công lập, 
các nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt 
sỹ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

g) Các cơ sở y tế do Sở Y tế trực tiếp quản lý (kể cả phân trạm y tế xã, 
trạm y tế xã). 

h) Các cơ sở thể dục thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp quản 
lý. 

i) Các công trình công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông 
quản lý. 

k) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy 
định Chính phủ do tỉnh quản lý. 

l) Hỗ trợ đầu tư Công viên phía đông đường Trần Phú (thuộc nội thành 
Nha Trang), Công viên Nguyễn Tất Thành (thành phố Cam Ranh). 

m) Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, thực phẩm ở địa bàn 
nông thôn, miền núi, hải đảo. 

n) Các công trình văn hoá, nhà thiếu nhi do tỉnh quản lý. 

o) Các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

p) Hỗ trợ đầu tư khối quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 là 2,5% 
nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh quản lý (trừ các nguồn: vốn xổ số kiến 
thiết, vốn vay, vốn Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), theo tỷ lệ 
phân bổ: BCH Quân sự tỉnh 31%, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 31%, Công an 
tỉnh 31%, Huyện Trường Sa 7%; Hỗ trợ chi đầu tư ngoài định mức nêu trên cho 
công trình phòng thủ, đối ứng cho dự án sử dụng vốn Trung ương và các dự án 
cấp bách khác. 

q) Trồng rừng tập trung.  

r) Các công trình hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp địa phương 
(trường hợp không có doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh hạ tầng). 

s) Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp. 
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t) Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế. 

u) Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. 

v) Chi vốn đối ứng: các dự án ODA, NGO, các dự án tài trợ khác, các 
chương trình, dự án của các bộ, ngành trung ương đầu tư trên địa bàn. 

x) Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện theo các 
chương trình đầu tư công được HĐND tỉnh thông qua giai đoạn 2021-2025 với 
mức hỗ trợ không quá 70% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án. Riêng các dự án 
thuộc lĩnh vực giáo dục của huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh với mức hỗ trợ 
100% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án. 

y) Hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách, quan trọng phát sinh trong giai đoạn 
2021-2025 thuộc nhiệm vụ chi của cấp huyện mà ngân sách của cấp huyện 
không cân đối được. 

aa) Bảo trì và sửa chữa lớn các công trình đã đầu tư do cấp tỉnh đầu tư và 
quản lý sử dụng (ngoài nguồn vốn sự nghiệp kinh tế). 

ab) Hỗ trợ đầu tư mạng lưới điện nông thôn, miền núi, hải đảo. 

ac) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Trường Sa theo chương trình, 
đề án, dự án được phê duyệt (ngoài định mức hỗ trợ chi đầu tư tại điểm p khoản 
này). 

ad) Hỗ trợ đầu tư một số công trình cho các nước bạn với nhiệm vụ quan 
hệ quốc tế. 

ađ) Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị 
định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông ngiệp, nông thôn. 

ae) Hỗ trợ cấp bù lãi suất đối với danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

ag) Lập Quy hoạch tỉnh. 

2. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp huyện: 

a) Các công trình giao thông do cấp huyện quản lý. 

b) Các công trình thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do 
cấp huyện quản lý. 

c) Các cơ sở giáo dục do phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

d) Các cơ sở thể dục thể thao do phòng Văn hóa và Thông tin quản lý. 

đ) Các dự án công nghệ thông tin do cấp huyện quản lý. 

e) Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 2 ở địa bàn nông thôn, miền núi, 
hải đảo. 

g) Các công trình: nhà làm việc, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi, công viên, 
đình miếu, nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, nhà bia 
ghi tên liệt sỹ,...do cấp huyện quản lý. 
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h) Các công trình khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành giao 
cho cấp huyện quản lý. 

i) Các công trình trên địa bàn các phường theo quy hoạch được duyệt.  

k) Chi vốn đối ứng: các dự án NGO, các dự án tài trợ khác, các chương 
trình, dự án của tỉnh đầu tư trên địa bàn theo qui định cụ thể của từng chương 
trình, dự án. 

l) Bảo trì và sửa chữa lớn các công trình đã đầu tư do cấp huyện quản lý 
sử dụng (hàng năm phân bổ tối thiểu 5%-10% từ nguồn vốn phân cấp do cấp 
huyện quản lý để thực hiện). 

m) Xây dựng Trụ sở cấp xã. 

n) Hỗ trợ chi đầu tư các dự án của cấp xã thuộc các chương trình đầu tư 
công và các dự án hạ tầng thiết yếu khác của cấp xã.  

3. Nhiệm vụ chi đầu tư của cấp xã (xã, thị trấn, phường)  

a) Đối với các xã, thị trấn 

- Các công trình (bao gồm chi vốn đối ứng) thuộc các chương trình đầu 
tư công. 

- Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình do xã, thị trấn 
quản lý sử dụng, bao gồm: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, kiên cố hoá kênh loại 
3; Sửa chữa trụ sở xã, thị trấn; Xây dựng, sửa chữa chợ xã, thị trấn; Xây 
dựng, sửa chữa đường giao thông nội bộ xã, thị trấn; Sửa chữa các hệ thống 
cấp nước sinh hoạt giao cho xã, thị trấn quản lý; Xây dựng, sửa chữa các công 
trình công cộng khác do xã, thị trấn quản lý (khu vui chơi giải trí cho trẻ em, 
sân vận động, truyền thanh, công viên...); Xây dựng, sửa chữa trung tâm học 
tập cộng đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình có đóng góp tiền và 
ngày công của dân trong xã, thị trấn; Xây dựng, sửa chữa các công trình khác 
do xã, thị trấn quản lý sử dụng. 

b) Đối với các phường 

Các phường sử dụng nguồn vượt thu ngân sách và nguồn thu hợp pháp 
khác để ưu tiên chi đầu tư phát triển.  

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công nguồn nguồn ngân sách 
nhà nước giai đoạn 2021-2025. 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công 

a) Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giữa các cấp phải đáp ứng nhu cầu 
đầu tư cho cấp huyện (bao gồm cấp xã) nhưng đồng thời phải đảm bảo nguồn 
lực để tỉnh tập trung đầu tư hoàn thành các công trình quan trọng, tạo động lực 
lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. 

b) Phân bổ vốn đầu tư trong cân đối cho cấp huyện đảm bảo tương quan 
hợp lý nhằm tạo điều kiện cho các địa phương phát triển có số thu ngân sách 
cao, phát triển đô thị và góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển 
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kinh tế, thu nhập, mức sống của vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
vùng khó khăn khác.  

c) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và hàng năm, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua, quyết định phân bổ vốn đầu tư công 
cấp tỉnh và cấp huyện (bao gồm cấp xã) từ nguồn vốn XDCB tập trung theo tiêu 
chí, định mức. Riêng các nguồn vốn đầu tư công như ngân sách Trung ương hỗ 
trợ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Xổ số kiến thiết, 
nguồn bội chi, nguồn vốn khác do cấp tỉnh quản lý phân bổ vốn theo quy định 
và không thực hiện phân chia cho cấp huyện.  

d) Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án phải phù hợp với nhiệm vụ 
chi đầu tư của các cấp. Ngân sách cấp tỉnh chi hỗ trợ đầu tư cho ngân sách cấp 
huyện thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc theo ý kiến của Lãnh đạo Đảng và nhà nước đối với các 
dự án quan trọng, cấp bách mà khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện không 
đảm nhận được. 

đ) Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc phân bổ, sử dụng hiệu 
quả vốn đầu tư trong cân đối và tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn 
khác cho đầu tư phát triển.       

e) Các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 
2021-2025 và hàng năm đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. 

2. Cơ cấu phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giữa cấp tỉnh và 
cấp huyện giai đoạn 2021-2025 như sau: 

a) Cấp tỉnh, cấp huyện lấy mức vốn năm 2020 làm gốc, định mức phân bổ 
vốn giữa các huyện giai đoạn 2021-2025 để xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 theo quy định. Trường hợp, nguồn vốn xây 
dựng cơ bản tập trung từ năm 2021 trở đi tăng, thì phân bổ cho cấp tỉnh, cấp 
huyện theo tốc độ tăng trưởng bình quân vốn thực tế.  

b) Trường hợp, từ năm 2021 có thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách 
địa phương hoặc khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của địa phương; 
UBND tỉnh sẽ báo cáo, trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức phân bổ nguồn vốn 
xây dựng cơ bản tập trung cho cấp huyện, nhưng bảo đảm nguyên tắc phân bổ 
vốn cho cấp huyện không thấp hơn năm 2020. 

Điều 4. Tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách địa phương giai đoạn 2021-2025 giữa cấp huyện, cấp xã 

1. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 

a) Tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 
giữa các huyện (trừ huyện Trường Sa) giai đoạn 2021-2025: 

- Thực hiện phân bổ vốn theo 05 nhóm tiêu chí (bao gồm: Tiêu chí dân số, 
gồm: số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số; Tiêu chí diện tích đất tự 
nhiên; Tiêu chí đơn vị hành chính, gồm: đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị hành 
chính huyện miền núi, đơn vị hành chính xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; 
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Tiêu chí trình độ phát triển, gồm: số thu ngân sách, tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân 
sách cấp tỉnh so với tổng chi ngân sách địa phương, tỷ lệ hộ nghèo; Tiêu chí bổ 
sung: loại đô thị), số điểm của từng tiêu chí và phương pháp tính mức vốn được 
phân bổ. 

- Định mức phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản xây dựng cơ bản tập 
trung cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Phân bổ vốn đầu tư cho cấp xã (xã, thị trấn) 

Lấy vốn phân cấp từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cho các xã, thị 
trấn năm 2020 làm gốc, cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ vốn 
đầu tư hàng năm cho các xã, thị trấn theo quy định trên. Trường hợp, nguồn vốn 
xây dựng cơ bản tập trung từ năm 2021 trở đi tăng, thì cấp huyện phân bổ vốn 
đầu tư cho các xã, thị trấn theo tốc độ tăng trưởng bình quân vốn thực tế.  

2. Đối với nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất 

Thực hiện phân bổ theo đúng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 
chi ngân sách giai đoạn 2021-2025. Tỉnh trích lại 10% nguồn thu cấp quyền sử 
dụng đất hàng năm của tỉnh trên địa bàn các huyện để cấp huyện chi đầu tư phát 
triển. 

3. Đối với các nguồn vốn còn lại 

Không thực hiện phân bổ cho cấp huyện (bao gồm cấp xã). 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Nghị quyết này. Trong 
quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành rà soát, bổ sung cụ thể nội 
dung phân cấp quản lý và các nội dung khác cho phù hợp với các quy định mới 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

STT Địa bàn Tỷ lệ phân bổ (%) 

 Tổng số 100,0 

1 Thành phố Nha Trang 20,8 

2 Thành phố Cam Ranh 10,7 

3 Thị xã Ninh Hòa 14,6 

4 Huyện Cam Lâm 10,0 

5 Huyện Diên Khánh 13,1 

6 Huyện Vạn Ninh 11,2 

7 Huyện Khánh Vĩnh 11,3 

8 Huyện Khánh Sơn 8,3 

9 Huyện Trường Sa Cấp tỉnh đầu tư 
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2. Đối với các dự án, công trình chưa rõ nhiệm vụ chi đầu tư, giao Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết định nhiệm vụ chi đầu tư các dự án, công trình này. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân 
tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 

4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 
11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư các cấp 
ngân sách giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 
11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2016-2020. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ 
họp thứ 13 thông qua ngày      tháng      năm 2020 và có hiệu lực từ ngày.......     
tháng      năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                              CHỦ TỊCH 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính; 
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- Sở Tư pháp; 
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Công báo; 
- Lưu: VT. 

 
 
 

 


