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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

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 Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 tháng 2002; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 
2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội 
đồng nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Báo 
cáo thẩm tra số 13/BCTT-KTNS ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. 

(có nội dung chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 
thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 
năm 2016./.   

 

  
 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

  Nguyễn Thanh Tùng 
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NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ  
VÀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH  

GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 

 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2) 

 

I. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ GIAI 

ĐOẠN 2016 - 2020 
 

1. Nguyên tắc chung 

- Phải bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân 
sách nhà nước và các quy định hiện hành khác. 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn 
đầu tư phát triển. 

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển 

kinh tế của cả tỉnh, với việc ưu tiên hỗ trợ các vùng miền núi, hải đảo, vùng 

đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn khác để góp phần thu hẹp dần khoảng 

cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các 

vùng trong tỉnh. 

- Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để 

thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển. 

- Mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn 

thu sử dụng đất, xổ số kiến thiết) bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 của 

từng huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện) không thấp hơn số vốn 

kế hoạch bình quân giai đoạn 2011-2015. 

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và hàng năm 

Nguồn vốn đầu tư tập trung trong cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho cấp 

huyện giai đoạn  2016 – 2020 tăng mỗi năm 10%  so với kế hoạch năm trước kể 

từ năm 2015 (kế hoạch thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015) được 

phân bổ ổn định hàng năm từ năm 2017 (năm 2016 đã phân bổ). 

Căn cứ khả năng thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất hàng năm của các 

cấp huyện, UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nguồn thu tiền sử dụng 

đất giai đoạn 2016-2020 cho các cấp huyện thực hiện. 

Tổng vốn đầu tư trung hạn ngân sách cấp Tỉnh quản lý và ngân sách phân 

cấp do các cấp huyện quản lý thực hiện phân bổ 90% tổng mức vốn kế hoạch 

đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án, báo cáo cấp thẩm 

quyền phê duyệt, dành lại 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn để xử lý 
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các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn của cấp 

ngân sách mình. 

Đối với các công trình có vốn đối ứng của cấp huyện (huyện có cam kết), 

vốn tạm ứng từ ngân sách cấp tỉnh, vốn tỉnh bảo lãnh vay để đầu tư XDCB nếu 

huyện không bố trí đầy đủ theo cam kết thì tỉnh sẽ trừ vào số vốn đầu tư tập 

trung được cân đối cho huyện hàng năm. 

Kế hoạch vốn hàng năm phải nằm trong kế hoạch trung hạn (khi có kế 

hoạch trung hạn của giai đoạn). 

Việc bố trí kế hoạch đầu tư giai đoạn trung hạn 2016 – 2020 và hàng năm 

theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối 
ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 
ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác 
công tư; 

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; 

- Các chương trình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy 
định của Luật đầu tư công; 

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của 
Luật Đầu tư công, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và các quy 
định khác có liên quan. 

3. Các tiêu chí 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, Vốn đầu 

tư phân cấp cho huyện phân bổ theo 4 nhóm tiêu chí chủ yếu như sau: 

Tiêu chí dân số 

- Số dân của huyện, thị xã, thành phố; 

- Số người dân tộc thiểu số của các địa phương. 

Tiêu chí trình độ phát triển 

- Tỷ lệ hộ nghèo; 

- Thu ngân sách (không bao gồm tiền thu cấp quyền sử dụng đất); 

- Tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương về ngân sách tỉnh (nếu có). 

Tiêu chí diện tích 

- Diện tích đất tự nhiên của huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên. 



 5 

Tiêu chí đơn vị hành chính 

- Số đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; 

- Số xã vùng đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III; 

- Số xã vùng khó khăn, xã thuộc khu vực II; 

- Số xã thuộc khu vực I. 

4. Phương pháp xác định điểm của các tiêu chí 

4.1. Tiêu chí dân số 

Bao gồm tổng dân số trung bình của huyện, thị xã, thành phố và số người 

dân tộc thiểu số năm 2015 do Cục Thống kê tỉnh cung cấp, cụ thể như sau: 

(1) Điểm tiêu chí số dân trung bình 

Số dân trung bình Điểm 

Từ 30.000 người trở xuống 3 

Trên 30.000, cứ tăng thêm 10.000 người được thêm 0,4 

(2) Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số 

Số người dân tộc thiểu số Điểm 

Cứ 500 người dân tộc thiểu số được 0,1 

 

4.2. Tiêu chí trình độ phát triển 

Bao gồm tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo theo số liệu do Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội cung cấp; Thu ngân sách (không bao gồm các khoản thu từ đất) và tỷ 

lệ điều tiết ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố theo số liệu do sở Tài 

chính cung cấp. 

(1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo Điểm 

Dưới 10% hộ nghèo không tính điểm 0 

Cứ 10% hộ nghèo được tính 1 

Trên 10% hộ nghèo, cứ tăng thêm 1% hộ nghèo được thêm 0,1 
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(2) Điểm của tiêu chí thu ngân sách huyện (không bao gồm các khoản thu 
sử dụng đất) 

Thu ngân sách huyện Điểm 

Từ  20 tỷ đồng trở xuống 2 

Trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm 
được tính thêm 

0,1 

Trên 50 tỷ đồng đến 90 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm 
được tính thêm 

0,15 

Trên 90 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm 

0,25 

(riêng TP Quy Nhơn 
0,2 ) 

 

(2) Điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh 

Tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh Điểm 

Có điều tiết và tỷ lệ điều tiết dưới 3% về ngân sách tỉnh 1 

Từ 3% trở lên, cứ 3% tăng thêm được tính  1 

 

4.3. Tiêu chí diện tích 

Bao gồm tiêu chí diện tích tự nhiên (được xác định theo số liệu diện tích 
đất tự nhiên tính đến năm 2014 theo công bố của Cục Thống kê) và tỷ lệ diện 
tích đất trồng lúa (được xác định căn cứ trên diện tích đất trồng lúa lấy theo số 
liệu cung cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

(1) Diện tích đất tự nhiên 

Diện tích đất tự nhiên Điểm 

Từ 300 km2 trở xuống được tính 3 

Từ 300 km2  trở lên, cứ 10 km2 tăng thêm được tính thêm 0,1 
 

 (2). Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên 

Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự 
nhiên 

Điểm 

Các địa phương có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa đến 5% không được tính điểm 

Từ trên 5% đến 20%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính 0,1 

Trên 20% trở lên, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính 0,3 
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4.4. Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn 

Số đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) cấp huyện tính toán điểm căn 
cứ vào số liệu cung cấp của Sở Nội vụ về số đơn vị hành chính cấp huyện và 
Quyết định số 539/QĐ-TTG ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 
định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc để xác định các xã 
đặc biệt khó khăn, xã khó khăn thuộc khu vực I, II, III. 

 

Số Đơn vị hành chính cấp xã Điểm 

Mỗi xã, phường, thị trấn được tính 0,4 

Cứ 01 xã vùng đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III được 
tính thêm 

0,3 

Cứ 01 xã vùng khó khăn, xã thuộc khu vực II được tính thêm 0,2 

Cứ 01 xã thuộc khu vực I được tính thêm 0,1 
 

5. Xác định vốn đầu tư tập trung trong cân đối của các huyện, thị xã 

thành phố 

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thị xã, thành 

phố và tổng số điểm của 11 huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn 

đầu tư tập trung trong cân đối hàng năm, theo công thức sau: 

Gọi: VĐT là vốn đầu tư tập trung giao cho các huyện, thị xã, thành phố 

hàng năm; 

Đ là tổng điểm của 11 huyện, thị xã, thành phố; 

Đn là tổng điểm của một đơn vị huyện, thị xã, thành phố; 

Vn là vốn phân bổ cho 1 đơn vị huyện, thị xã, thành phố ứng với Đn. 

Vốn phân bổ cho 1 đơn vị địa phương được tính theo công thức: 

Ðn
Ð

Ð


TV
Vn

 

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thị xã, 

thành phố và tổng số điểm của 11 huyện, thị xã, thành phố làm căn cứ để phân 

bổ vốn 

II. QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH 

1. Nguyên tắc chung 

- Những công trình khởi công mới được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

tỉnh và từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh (được 

xem như ngân sách tỉnh) theo quy định dưới đây phải có Quyết định của UBND 

tỉnh đồng ý về chủ trương đầu tư  trong đó quyết định mức kinh phí hỗ trợ trên 
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giá trị xây dựng và thiết bị công trình (không hỗ trợ chi phí kiến thiết cơ bản 

khác và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng; Chỉ hỗ trợ 

những hạng mục thiết bị thiết yếu không thể thiếu, nếu thiếu sẽ ảnh hưởng đến 

vận hành công trình) trước khi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ban 

hành quyết định đầu tư theo phân cấp hiện hành. Số vốn hỗ trợ cho mỗi công 

trình được xác định trên cơ sở kinh phí hỗ trợ và chi phí xây dựng và thiết bị 

được phê duyệt trong chủ trương đầu tư phê duyệt lần đầu. 

- Đối với các công trình thuộc các xã vùng cao, đồng bào dân tộc: Vĩnh An 

(Tây Sơn); Ân Sơn, Bok Tới, Dak Mang (Hoài Ân); được hưởng chính sách hỗ 

trợ như các huyện miền núi. 

- Chỉ bố trí vốn hỗ trợ cho các công trình có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư công. 

- Ưu tiên hỗ trợ cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục báo cáo UBND tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định danh mục, mức vốn hỗ trợ các công 

trình cho huyện, thị xã, thành phố trong thời kỳ trung hạn và hàng năm. 

2. Quy định hỗ trợ cụ thể như sau:   

2.1. Các công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn, tái định cư dân 

vùng thiên tai (Không bao gồm các dự án thuộc Chương trình Kiên cố hóa 

kênh mương do UBND tỉnh quy định)  

Những công trình dự án có tổng mức chi phí xây dựng, thiết bị (những hạng 

mục thiết bị thiết yếu không thể thiếu) theo tổng dự toán được duyệt dưới 2 tỷ 

đồng do ngân sách huyện tự cân đối (kể cả lồng ghép vốn từ các chương trình 

mục tiêu huyện được hưởng). Những công trình có tổng mức chi phí xây dựng, 

thiết bị theo tổng dự toán được duyệt từ 2 tỷ đồng trở lên, ngân sách tỉnh hỗ trợ 

chi phí xây dựng, thiết bị cho phần vượt từ 2 tỷ đồng trở lên như sau: 

- Đối với các huyện miền núi: hỗ trợ tối đa 90%. Riêng đối với các xã được 

thụ hưởng nguồn vốn 30a thì ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50%, phần còn lại bố 

trí lồng ghép từ nguồn vốn 30a.  

- Đối với các huyện trung du: hỗ trợ tối đa 75%. 

- Đối với các huyện, thị xã còn lại: hỗ trợ tối đa 50%  

- Đối với thành phố Quy Nhơn: hỗ trợ tối đa 30%. 

2.2. Các công trình giao thông (Không bao gồm các dự án thuộc Chương 

trình bê tông hóa  giao thông nông thôn do UBND tỉnh quy định)   

Các tuyến giao thông (bao gồm cầu trên tuyến) liên huyện, thị xã, thành 

phố và các tuyến đường liên xã, có tổng mức vốn xây dựng theo tổng dự toán 
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được duyệt từ 2 tỷ đồng trở lên, ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng cho phần 

vượt từ 2 tỷ đồng trở lên như sau: 

- Đối với các huyện miền núi: hỗ trợ tối đa 90%. Riêng đối với các xã được 

thụ hưởng nguồn vốn 30a thì ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50%, phần còn lại bố 

trí lồng ghép từ nguồn vốn 30a.  

- Đối với các huyện trung du: hỗ trợ tối đa 75%. 

- Đối với các huyện, thị xã còn lại: hỗ trợ tối đa 50%  

- Đối với thành phố Quy Nhơn: hỗ trợ tối đa 30%. 

2.3. Các công trình thuộc ngành Giáo dục 

Các công trình xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa lớn thuộc trường phổ 

thông trung học do ngân sách tỉnh bố trí 100% vốn đầu tư. 

Các công trình sửa chữa, xây dựng mới thuộc trường trung học cơ sở, tiểu 

học có quy mô dưới 4 phòng học do ngân sách cấp huyện tự cân đối. 

Các công trình xây dựng mới thuộc trường trung học cơ sở, tiểu học có quy 

mô từ 4 phòng học trở lên ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa cho chi phí xây dựng từ 

phòng học thứ 4 trở lên đối với các huyện miền núi là 90% (Riêng đối với các xã 

được thụ hưởng nguồn vốn 30a thì ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50%, phần còn 

lại bố trí lồng ghép từ nguồn vốn 30a), huyện Hoài Ân, Tây Sơn là 75%, các 

huyện, thị xã còn lại là 50% và thành phố Quy Nhơn là 30%. 

Nhà hiệu bộ, nhà đa năng, phòng bộ môn, thí nghiệm, thực hành, nhà công 

vụ được ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa cho chi phí xây dựng đối với các huyện 

miền núi là 90% (Riêng đối với các xã được thụ hưởng nguồn vốn 30a thì ngân 

sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50%, phần còn lại bố trí lồng ghép từ nguồn vốn 30a), 

huyện Hoài Ân, Tây Sơn là 75%, các huyện, thị xã còn lại là 50% và thành phố 

Quy Nhơn là 30%.  

Các công trình trường mầm non công lập ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí 

xây dựng  (riêng đối với các xã bãi ngang, trung du, miền núi ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 70% chi phí xây dựng, thành phố Quy Nhơn, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi 

phí xây dựng). 

2.4. Các công trình Y tế   

Các công trình y tế xây dựng mới và sửa chữa lớn mà cấp huyện đầu tư thì 

tỉnh hỗ trợ đầu tư theo tỷ lệ như sau: 

- Đối với các huyện miền núi: hỗ trợ tối đa 90%. Riêng đối với các xã được 

thụ hưởng nguồn vốn 30a thì ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50%, phần còn lại bố 

trí lồng ghép từ nguồn vốn 30a.  

- Đối với các huyện trung du: hỗ trợ tối đa 75%. 



 10 

- Đối với các huyện, thị xã còn lại: hỗ trợ tối đa 50%  

- Đối với thành phố Quy Nhơn: hỗ trợ tối đa 30%. 

Các công trình sửa chữa nhỏ do ngân sách cấp huyện tự cân đối. 

2.5. Các ngành Văn hóa, Thể thao và Thông tin truyền thông 

Các công trình văn hóa, thể thao và thông tin truyền thông: 

+ Đối với các huyện miền núi: Có giá trị xây dựng và thiết bị được duyệt 

dưới 1tỷ đồng do các huyện tự cân đối. Các công trình có giá trị xây dựng và 

thiết bị được duyệt trên 1tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cho phần vượt từ 

1tỷ đồng trở lên. 

+ Đối với các huyện, thị xã còn lại: Có giá trị xây dựng và thiết bị được 

duyệt dưới 1,5 tỷ đồng do các huyện tự cân đối. Các công trình có giá trị xây 

dựng và thiết bị được duyệt trên 1,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% đối với 

huyện Hoài Ân, Tây Sơn và 50% đối với các huyện, thị xã còn lại cho phần vượt từ 

1,5 tỷ đồng trở lên. 

+ Đối với thành phố Quy Nhơn: Có giá trị xây dựng và thiết bị được duyệt 

dưới 2 tỷ đồng do thành phố tự cân đối. Các công trình có giá trị xây dựng và 

thiết bị được duyệt trên 2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% cho phần vượt từ 2 

tỷ đồng trở lên. 

2.6. Trụ sở làm việc cấp ủy, HĐND và UBND cấp huyện 

Các công trình xây dựng trụ sở hỗ trợ đầu tư theo tỷ lệ sau đây, nhưng 

không vượt quá 5 tỷ đồng cho một công trình: 

- Đối với các huyện miền núi: hỗ trợ tối đa 90%.  

- Đối với các huyện trung du: hỗ trợ tối đa 75%. 

- Đối với các huyện, thị xã còn lại: hỗ trợ tối đa 50%  

- Đối với thành phố Quy Nhơn: hỗ trợ tối đa 30%. 

2.7. Các trụ sở làm việc cấp ủy, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị 

trấn 

+ Đối với các huyện miền núi: Có giá trị xây dựng được duyệt dưới 1tỷ 

đồng do các huyện tự cân đối. Các công trình có giá trị xây dựng được duyệt 

trên 1 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% cho phần vượt từ 1 tỷ đồng trở lên, 

nhưng tối đa không quá 3 tỷ đồng cho một công trình. 

+ Đối với các huyện, thị xã còn lại: Có giá trị xây dựng được duyệt dưới 

1,5 tỷ đồng do các huyện tự cân đối. Các công trình có giá trị xây dựng được 

duyệt trên 1,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% đối với huyện Hoài Ân, Tây Sơn 

và 50% đối với các huyện, thị xã còn lại cho phần vượt từ 1,5 tỷ đồng trở lên, nhưng 

tối đa không quá 2,5 tỷ đồng cho một công trình. 
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+ Đối với thành phố Quy Nhơn: Có giá trị xây dựng được duyệt dưới 2 tỷ 

đồng do thành phố tự cân đối. Các công trình có giá trị xây dựng và thiết bị được 

duyệt trên 2 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% cho phần vượt từ 2 tỷ đồng trở lên, 

nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng cho một công trình. 

2.8. Đối với các dự án khác 

Đối với các dự án không thuộc đối tượng được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân 

sách tỉnh đã nêu ở mục 2.1 – 2.7 nêu trên, nhưng có ý kiến bằng văn bản của cấp 

có thẩm quyền về việc hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh thì mức hỗ trợ như sau: 

Những công trình, dự án có tổng mức vốn xây dựng theo tổng dự toán được 

duyệt dưới 2 tỷ đồng do ngân sách huyện tự cân đối (kể cả lồng ghép vốn từ các 

chương trình mục tiêu huyện được hưởng). Những công trình có tổng mức vốn 

xây dựng theo tổng dự toán được duyệt từ 2 tỷ đồng trở lên, ngân sách tỉnh hỗ 

trợ chi phí xây dựng cho phần vượt từ 2 tỷ đồng trở lên như sau: 

- Đối với các huyện miền núi: hỗ trợ tối đa 90%. 

- Đối với các huyện trung du: hỗ trợ tối đa 75%. 

- Đối với các huyện, thị xã còn lại: hỗ trợ tối đa 50%  

- Đối với thành phố Quy Nhơn: hỗ trợ tối đa 30%. 

3. Xử lý các vấn đề chuyển tiếp 

- Các công trình đã được UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện trước ngày 

01/01/2015 và do UBND tỉnh quyết định đầu tư (các huyện, thị xã, thành phố 

làm chủ đầu tư) nếu thuộc lĩnh vực và quy mô được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh thì 

ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí theo đúng chủ trương, Quyết định phê duyệt dự án 

và quy định tại Quyết định 28/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND 

tỉnh;  

- Đối với các công trình đã có chủ trương, Quyết định phê duyệt dự án, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật và chưa được bố trí vốn thực hiện trước ngày 01/01/2015 

áp dụng theo quy định tại Điều 106 của Luật Đầu tư công. 

- Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công, 

quyết định phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày Quyết định 

này có hiệu lực thì thực hiện theo quyết định được duyệt./. 

 
 


