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Quy 1!nh  ye cac nguyen tac, t.eu chi va d!nh mire phan bo von dati tn cong 

— ----.-- ngjn ngân sách nba niro'c giai doan 2021-2025 
UBNDTINHQU, - TP. 

SÔ 4fSQI  
rii1i Ngàv c?Qq  1- 

hiS""' 
nuác Cc5ng hôa xä hôi chi nghia Vit Nam; 

/ce7 Ngan  sách nhà nwóc só 83/2015/QHJ3; 

Can cz Lu2t Dcu tie cong so 3 9/201 9/QHJ4; 

QUYET NGH: 

Chtrong I 
QUY JMNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinli 

Nghj quyt nay quy djnh v nguyen tc, tiêu chI và djnh inirc phân bã vn 
d.0 tii cong ngun ngãn sách nhà nithc giai don 202 1-2025. 

fliu 2. JMi tirqng áp dyng 

Nghj quy& nay áp ding d6i vâi: 

1. B, Ci quan trung ixong và dja phixcing theo quy dtnh  ti khoãn 4 Diêu 4 

cüa Lut Du tix cOng. 

*
2. T chüc, cá nhãn có lien quan dn 1p k hoach d.0 tu cOng trung h?n Va 

hang nám nguôn ngân sách nhâ nuc. 

Chinrng II 
NGUYEN TAC, TIEU CR! VA DINH  MUC PHAN BO VON DAU TIf 

CONG NGUON NGAN SACH NBA NtrOc 

Diu 3. Ngành, huh vl7c sü dyng vn du tir cong ngun ngân sich nhà 
ntróc giai don 2021-2025 

VOn dâu ti.x Cong ngun ngãn sách nhà nithc duc bO trI cho các dOi Uxçlng 
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quy djnh tai  Diu 5 cüa Lutt Du tu cong và dixçic phãn theo ngãnh, linh vrc 
quy djnh tai  Diu 36 cüa Lut Ngân sách nhà nuàc, th nhu sau: 

1. Quoc phàng: Các nhim vii, chucing trInh, dr an thuc các ngành, linh 
virc phic vii mtc tiêu quc phông, car yu, frng phó v(ii sir c thiên tai và tim 
kim cthi nn cüa don vj chuyên trách Trung uang và da phuong theo phân cap. 

2. An ninh và trat  tsr, an toàn xâ hi: Các thim vz, chucmg trInh, dr an 
thuc các ngành, linh virc phiic vu muc tiêu an ninh và trat  tir, an toàn xã hi, 
phông cháy, chfta cháy, diu tra phàng, chng ti phin, thi hành an hInh sv, 
rng phó vài sir c6 thiên tai và tim kim ciru nan  cUa darn vl chuyên trách Trung 

twng và dja phixang theo phãn cp. 

3. Giáo diic, dào tto và giáo diic ngh nghip: Các thim vii, chumg trInh, 
du an du tu xay dirng car s& ha tng, ca si vat cht, trang thit bj phiic vi mlic 
tiêu giáo diic, dào tao  và giáo dic ngh nghip thue các cp hQc tr mâm non 
dn dai  h9c. 

4. Khoa hçc, cong ngh: Các nhim vii, chuong trInh, dij an du tu xây 
dimg car sà h tng, car s& vat chat, trang thit bj, cong ngh phic vi m1c tiêu 
phát trin khoa h9c, cong ngh, thI nghim, thirc nghim, phãn tIch, kim djnh, 
kim nghim, tiêu chun - do kràng - cht lucing, sä hihi trI tue,  thi& k chuyên 
ding trong linh vrc khoa h9c tr nhiên và k3 thuat, irng ding và chuyen giao 
cong ngh, trung tam di mãi sang tao, nghiên cru vâ phát trin, h trçi phát 
trin cOng nghip, khu cong ngh cao, khu nông nghip, lam nghip, thây san 
1rng diing cong ngh cao. 

5. Y t, dan s và gia dInh: Các nhim vi, chucmg trInh, dr an du tu xây 
dimg car sâ ha tng, car sâ vat ch&t, trang thi& bj phiic vlt mic tiêu v y t (bao 
gm y t dir phông; khám bnh, chIra bnh, cp ciu, ph%ic Mi chüe näng; y hçc 
c truyn; giám djnh y khoa, pháp y, pháp y tam th.n; kim djnh, kim nghim 
dtrqc ph.m, m phm và các hoat dng khác thuc flnh virc y ti), dan so, gia 
dInh, sirc khOe sinh san, v sinh an toàn thirc phm. 

6. Van hóa, thông tin: Các thim vii, chuarng trinh, dr an phiic vii các mtc 
tiêu thuc các lTnh vrc sau: 

a) Van hóa: Bào v, bão tn giá tn di san van hóa vat  th vã phi vat th, van 
hóa dan tc; phát trin van h9c ngh thuat, din ãnh, thu vin, bão tang, van hóa 
car sO, các loai hInh ngh thuat  biu din; phát trin h thng thit ch van hóa, 
các cong trInh van hóa; 

b) Thông tin: Car sO h t&ng, car sO vat  chit, trang thit bj phiic viii hoat ctng 
xut ban, báo chi cüa Nhà nuOc; 

7. Phát thanh, truyn hInh, thông tn: Các nhim vi1, chucing trInh, di,r an 
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du tu xây dmg Ca s& ha tang, ca so vt chat, trang thit bj phic vii các miic 
tiêu phát thanh, truyn hInh, thông t.n nhm thi.rc hin nhiém vu chInh trj, nhirn 
vii xâ hi và cong Ich thit yéu. 

8. Th dic, th thao: Các nhim vi, chuang trInh, dtr an du tu xây dirng 
cci sO ha thng, cci sO vat chAt, trang thit bj phc vi các mvc  tiêu phát triên the 

dic, th thao. 

9. Bão v môi trumg: Các nhim vi, chixang trInh, dr an phic vi các miic 
lieu thuôc các linh vuc sau: 

a) Môi truông: ca sO ha tAng, ca sO vt chAt, trang thit bj quan trAc, cãnh báo 
môi truOng, bào v tài nguyen, khAc phiic ô nhim môi truOng, xO l chat thai, 
nuOc thai, tang tnrOng xanh, lrng phó vOl bin dM khI hu và phát trin ben vcrng; 

b) Tái nguyen: co sO ha tAng, Ca sO vt chAt, trang thi& bj do dc bàn do, 
khI tuqng thüy van, thäm do dja chAt, bão v tài nguyen thiên nhiên; 

10. Các hoat  dng kinh t: Các nhim vi, chucing trInh, dçr an phic v11 các 

muc tiêu thuôc các linh vuc sau: 

a) Nông nghip, lam nghip, diem nghip, thiiy lçii và thüy san: Co sO ha 
tAng, Ca sO 4t chAt, trang thit bj cho nOng nghip, lam nghip, diem nghip, 
thüy li và thüy san; kinh t nông thôn (bao gm xây dirng nông thôn m&i, cung 
cAp nithc sach  và bâo dam v sinh môi truOng nông thôn, phát trin ngành ngh& 
lang ngh nông thôn g.n vOl h gia dmnh và hqp tác xA, b trI, sap xêp 1a  dan Cu 
nông thôn, djnh canh, djnh cu, tn djnh di dan tir do và tái djnh cu); phát trin 
giông cay trng, vt nuôi; trng, báo v Va phát trin rirng; phOng, chng, khc 
phiic hu qua thiên tai, cháy rrng, djch bnh; 

b) Cong nghip: cAp din nông thôn, min nai và hâi dão; các nhim v11, dir 
an thuc 1nh vrc dAu khI theo quyt djnh cüa Thu tuOng Chinh phü, Ca sO vt 
chAt và trang thit bj in, düc tiên; 

c) Giao thông: kt cAu ha tAng giao thông duOng bO,  duOng sAt, duOng thüy 
ni dja, duOng bin, duO'ng hang không; 

d) Khu cong nghip khu kinh t& h tAng các khu kinh t yen biên, khu 
kinh tê cOa khAu và ha tAng khu cong nghip, c1im cong nghip; 

d) Thuang mai:  ch dan sinh, cho dAu mi, trung tam logistic, trung tam 
hi chq trin lam, kt cAu h tAng xuAt khAu, nhp khAu; 

e) CAp ntxOc, thoát nuOc; 

g) Kho tang: ca sO ha tAng, co sO vt chAt, trang thit bj kho tang, kho luu 
trü chuyên ding, kho dir tr qu& gia, km tru h so, tài lieu, kho vt chOng; 

h) Du ljch: ca sO h tang nhAm phát trin du ljch bn v€ng tai  các khu, 
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dim, dja bàn du ljch; 

i) Vin thông: c s h tAng, c sâ vat chAt, vt tix, trang thit bj phiic viii 

các mIc tiêu vin thông nhm thrc hin nhim vil chInh trj, nhim vii xã hi Va 
cong Ich thi& yu; 

k) Bixu chInh: c sâ ha tAng, Co sâ v.t chAt, vt tir, trang thit bj phic vçt 
các mic tiêu biru chInh nhm thuc hiên nhim vi chInh trj, nhim vi xã hi và 
cong Ich thit yu; 

I) Cong ngh thông tin: ha tAng thông tin s& kinh t s; hin di hóa cong 
ngh thông tin trong các Co quan Dàng và Nhà ni.rOc; 1rng diing, phát trin cong 
ngh thông tin, co sâ di) lieu; các nn tang, img diing, djch vi quc gia dung 
chung; an toàn, an ninh mng; 

m) Quy hoach: các nhim vi1 quy hoach; 

n) Cong trInh cong cong tai các do thj; 

o) CAp vn diu 1 cho các ngân hang chInh sách, qu tài chInh nhà ni.rôc 
ngoài ngân sách; cAp bü lãi suAt tin diing ru dãi, phi quân 19; h trçl phát trin 
doanh nghip dAn tu vào nông nghip, nông thôn; h trçl doanh nghip nhó vã 
vtra theo quy djnh cüa Lut H trg doanh nghip nhó và vira; h trq hçip tác xã 
theo quy djnh cüa Lut Hçp tác xã. 

11. Hoat dng cUa các co quan quãn 19 nhà nu6c, don vj sr nghip cong 

lip, t chrc chInh tn và các t chrc chInh trj - xã hi: Các nhim vii, chuong 
trInh, di.r an phiic vu mic tiêu xây drng, cài tao,  nâng cAp tr'ii sO, nhà Cong vv, 

mua sm trang thit bj cüa các co quan thuc he thng chInh trj, nba nuóc; dir an 
mua mOi, xây dimg và cái tao  tr sO lam vic, cái tao,  nâng cAp nhà 0, mua sam 

trang thit bj cia các co quan dai  din Vit Nam 0 ntrOc ngoài. 

12. X hi: các nhim vi1, chuong trInh, dir an dAu tu xây dirng, cai tao, 
nâng cAp co sO h tAng, co sO 4t chAt, mua sAm trang thit bj cüa các Co sO diêu 

duOng, phc hM chirc näng, nuOi duOng ngu0i có cOng; h trq vic lam; chãm 
sóc, diu duäng src khOe ngtr0i lao dng; xây drng, cái tao,  nâng cap các cOng 

trInh ghi cong 1it s; co sO cai nghin và trq giüp xã hi khác. 

13. Các nhiêm vu, chuong trInh, dir an khác theo quy djnh cüa pháp 1ut: 
h trq d&u tu cho các di tuçng, chInh sách khác theo quyt djnh cüa ThU tuOng 
ChInh phU; các nhim viI, chuong trInh, dir an thuc di tuçmg dAu tu cong chua 
phân loai ducic vào 12 ngành, 11nh virc nêu trén. 

Diu 4. Nguyen tAc chung v phân b vn dAu tir cong ngun ngân sách 
nhà ntrrc 

1. Vic phân bô v& dAn tu cOng ngun ngân sách nhà mrOc giai doan 
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2021-2025 phãi tuân thU các quy djnh cUa Lut Du tu công, Lut Ngân sách 

nhà ni.róc và các van bàn pháp 1ut có lien quan. 

2. Bâo dam quãn l' tp trung, thng nht v miic tiêu, CY ch, chInh sách; 

thirc hin phân cp trong quãn l du tu theo quy djnh cUa pháp 1u.t, tao  quyên 

chU dng cho các b, co quan trung ucing và các cAp chInh quyn dja phucing. 

3. Vic phân b vn du tu cong ngun ngân sách nhã nuic phãi phitc vi 

cho vic thrc hin các mvc  tiêu, djnh huàng phát trin cUa dAt nuâc tai  Chiên 

luçic phát trin kinh t - xã hi 10 nàm 202 1-2030, K hoch phát trin kinh t - 

xâ hôi 5 näm 2021-2025 cUa qu& gia, các ngành, 1mb virc, dja phucing, kê hoach 

tài chInh 05 nàm qu& gia, k hoach  vay, trã ncr cong 05 näm, các quy hoach theo 

quy dinh cüa Luât Quy hoch duçic cAp có thAm quyn quyêt dnh hoc phé 
duyt, báo dam mc tiêu phát trin bn vng, hài hôa gifla kinh t và xA hi. 

4. PhU hop vri khâ näng can di vn dAu tu tr nguôn ngân sách nba ntróc 
trong k hoach tài chInh 5 nãm, bào dam các can di vi mô, an toàn nq cong. 
DAy manh cci cAu lai dAu tt.r công, tInh toán hcip 1 cci cAu ngun 1rc ngân sách 
Trung i.rcing và dja phuang, báo dam ngân sách trung ucmg giQ vai trô chU do; 
tang cumg huy dng các ngun vn ngoài ngân sách nba rnrOc, day manh vic 
thu hUt các ngun vn xä hi d thrc hin các dir an dAu tu Ca s ha tAng. 

5. Phân b von dAu ti.r tp trung; khOng phân tan, dan trãi; bào dam hiu qua 
sr diing vn dAu tu. Chi giao k hoach vn di vyi các dir an dã dU thU t11c dâu tix 

duqc cAp có thAm quyn quyt djnh theo quy djnh cUa LuQt DAu tu cong và cac 
van bàn pháp lut cO lien quan. Các chuang trInh, dir an dã ducrc cAp có thâm 
quyn quyt djnh chü tnrang dAu tu, các dr an mOi phãi báo dam thai gian bô trI 

vn thrc hin dir an nl-ióm A không qua 06 nãm, nhóm B không qua 04 näm, 

nhóm C khOng qua 03 nãm. Tru&ng hop không dáp tng thii han  trên, ThU tuóng 

ChInh phU quyt djrth thii gian b iii vn thirc hin dir an di vâi các dr an sU 
diing v6n ngân sách trung uung, Hi ding nhân dan cAp tinb quyêt djnh thM gian 
b6 trI vn thirc hin dir an di vài dir an sU ding vn ngãn sách dja phtrang. 

6. Tp trung ru tiên b trI vn d thrc hin, dAy nhanh tin d, sóm hoàn 
thành và phát huy hiu qua cac dir an thuc chi.rang trInh miic tiêu qu& gia, du an 
quan tr9ng quc gia, chuo'ng trInh, du an kt ni, có tác dng lien vUng, Co 

nghia thUc dAy phát trin kinh th - xã hôi nhanh, bn vng, bão v chäm soc SJ.TC 

khóe nhân dan, phông, chng thiên tai, 1rng phó vôi bin dM khI hu (sat 1& b?Y 
song, b bin, xâm nhp man, nuàc bin dâng,...), bão dam an ninh nguôn nuóc. 

7. liu tiên phân b vn cho các vUng min nUi, biên gici, hãi dào, vUng dng 
bào dan tc thiêu s& vUng khó khãn và dc bit kbó khãn, dng b viii Chuang 
trinh m'ic tiêu quc gia phát trin kinh t - xã hi vllng dng bào dan tc tbiu s 
và min nUi giai doan 2021-2030, gop phAn thu hçp khoãng cách v trinh dO phát 
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trin, thu nhp và mirc sang cüa dan Cu giUa các viing, min trong Ca nuâc. 

8. Thr tr uu tiên phân bô von du tu cong ngun ngân sách nhà nuâc 
giai doan 202 1-2025 ducic thrc hin nhu sau: 

a) Phân b dü vn d thanh toán nçi d9ng xây drng ca bàn theo quy djnh tai 
khoán 4 Diêu 101 cüa Lut Du tu cong (nêu có); 

b) Phân b dü vn d hoàn ira vn 1rng truóc k hoch nhung chua Co nguôn 
dê hoàn ira trong kê hoach du tu cong trung hn giai don truâc (nu cOn); 

c) Phân b vn cho di.r an cia hoàn thành và bàn giao dua vào str dung nhung 
chixa bô trI dU von; vOn cho dr an sü diing vn ODA vâ vn vay uu dâi cOa các nhà 
tài trY nuic ngoâi (bao gm Ca vn di irng); vn du tu cüa Nba nrn9c tham gia 
thirc hin dir an theo phucrng thi.'rc di tác cong tu; dir an chuyn tip thirc hin theo 
tiên d duçc phé duyt; dir an dir kin hoàn thãnh trong k3' k hoch; 

d) Phân b vn dé thirc hin nhirn vi,i quy hoach; 

ci) Phân b vn chuân bj du tu d lap, thm djnh, quyêt djnh chü trucing 
du tix và 1p, thm djnh, quyt djnh du tu chi.rong trInh, dir an; 

e) Phân b v,n cho dr an khyi cong mdci dáp img yêu câu quy djnh tai 

khoãn 5 Diu 51 cüa Lut Dâu tu cong. 

9. Bão darn cOng khai, minh bch, cOng b&ng trong vic phân b von kê 

hoch du tu cOng, gop phn dy manh  cãi cách hành chInh và tang c.thng cong 

tác phOng, chng tharn nhQng, thrc hành tit kim, chng lang phI. 

Diu 5. Nguyen tc, tiêu chI, dnh mfrc phân b vn du ttr cong nguin 

ngân sách trung u'ong 

1. Nguyen t&c phân b vn: thrc hin theo các ni dung quy djnh tai  Diêu 

51 cüa Lust  Du tu công, Diu 4 cOa Nghj quyt nay v các nguyen täc chung, 
thr t1r uu tiên phân bô vn và các nguyen tc ci the sau: 

a) Bào dam tuong quan hçp 1 v Co cu phãn b vn dAu vi giiTa các b, Co 

quan trung ucng và giUa các ngành, linh vijc; vn ngân sách trung ixang bô sung 

cO mvc  tiêu cho cija phixong; vn d thxc hin các nhim vi, chuong trInh, dir an 
cu th bao gm: chucmg trInh miic tiéu quic gia, du an quan tr9ng quOc gia, 
chuong trInh, dr an kt n&, có tác dng lien vüng, có nghIa thOc day phát triên 
kinh t - x hôi nhanh, bn vQng, bào ye chäm soc si:rc khOe nhân dan, phOng, 
chng thiên tai, irng phó v1i bin di khI hau,  bão darn an ninh ngun nuóc; 

b) Vn d.0 tu cOng ngun ngãn sách trung uang cCia các b, Co quan trung 
ucing, dja phuong duqc phân b theo ngành, linh vrc theo quy djnh ti Diu 3 

cüa Ngh quyêt nay; 

c) Các nhim v1i, chuong trInh, dir an duçic giao k hoach v6n dâu tix cong 
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ngun ngãn sách trung hang phãi bão dam dy dü thu tVc  dAu tix theo quy djnh 

cüa Lut Dâu tu cong. 

2. Tiêu chI, djnh mirc phân b vn du tu cong nguOn ngân sách trung uang: 

a) Vn du tu cong ngun ngãn sách trung ucmg b trI cho nhim vii, 

chi.rang trInh, dr an thuc nhim vii chi du tu cüa ngân sách trung uang theo 
quy djnh cüa pháp 1ut v ngân sách nhâ nixâc và thuc &i tuçmg du tu cong 

quy djnh ti Diu 5 cüa Lut Dâu tu công; 

b) Ca cu phân b vn ngân sách trung ucing: 

- Dành thj da khOng qua 30% d b sung có m1Ic tiêu cho dja phuang vâ 

duçic phân b theo ngành, linh vrc, không bao gm vn các dir an thuc 
Cht.rcrng trInh miic lieu qu& gia và vn ODA, vn vay u'u dãi cüa các nhà tài trci 

nixôc ngoài; 

- Mi.rc vn cOn 1i ducc phân b nhix sau: 

+ Phân b cho các bô, ca quan trung uang theo ngành, linh vrc. Các b, co 

quan trung i.rang chju trách nhim phân b ci1 th cho các chuong trInh, dir an, 

bao gm Ca vn trong rnr&c, vn ODA và vn vay uu dâi cia các nhà tâi trci 
nuOc ngoài theo dung quy djnh cüa pháp Iut và theo các nguyen tic, thir tr '.ru 

tiên quy djnh tai  Nghj quyt nay; 

+ Phãn b cho các nhim vu, chuong trInh, dir an cii th bao gm: chuong 

trInh mvc  tiêu quc gia, dr an quan tr9ng quc gia, chuong trInh, dir an kt ni, 
có tác dng lien vüng cO ' nghia thuc dAy phát trin kinh t - xâ hi nhanh, ben 
vCrng, bão ye chäm sOc sirc khOe nhan dan, nhim vii quy hoch tong the quOc 
gia, quy hoach không gian bin quc gia, quy hoach sr diving dAt quôc gia, quy 

hoach ngành quc gia, quy hoach vüng, nghia vi thanh toán cua ngân sách trung 
1.rang, các chInh sách khác sr dung vn dAu tu cong ngun ngân sách trung uong 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

A A A p s . p A 

Dieu 6. Nguyen tac, tieu chi va d!nh  muc phan bo von Chirong trinh 

myc tieu quoc gia 

1. Báo dam dOng quy djnh cüa Lut Ngãn sách nhà nuóc và Lut Dâu tu cong. 

2. Nguyen tic, tiêu chI và djnh müc phân b vn ngân sách trung uang cho 

các chuong trinh mvc lieu qu& gia duçc thrc hin theo chü truang dAu tu cüa 

tirng chucing trmnh do Qu6c hi quyt djnh. 

Diu 7. Nguyen tc, tiêu chI phân b vn du tir cong ngun ngân sách 
trung troiig cho b, co quan trung tro'ng 

1. Thrc hin theo quy djnh tai  Diu 5 cüa Nghj quyt nay và phân bô theo 

nguyen tAc, tiêu chI ci th nhu sau: 
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a) TJ'u tiên b trI vn k hoach du tu trung han con thiêu cüa các dir an 
thutc danh mic cüa k hoach du tix cong trung hn giai doan 2016-2020 
chuyn tip sang giai doan 202 1-2025; thu hi vn img trithc. 

b) So vn con 1i bt tn cho các dir an mi thuc các ngành, linh vi,rc quy 

djnh tai  Diu 3 cOa Nghj quyt nay. 

2. Vn dtu tu cong ngun ngân sách trung ucing phân bô cho b, ca quan 

trung uang quy djnh tai  khoãn 4 Diu 4 cüa Lut Dâu tu cong theo ngành, lInh 

vrc quy djnh tai  Diu 3 cüa Nghj quyêt nay. 

Diu 8. Nguyen tc, tiêu chI và dnh müc phân b6 v6n du tir cong 

ngumn ngân sách trung iro'ng b sung có mic tiêu cho dja phirong 

1. Nguyen tc phân b vn: thirc hin theo quy djnh ti Diêu 5 cüa Nghj 

quyêt nay và các nguyen tc cii th sau: 

a) Bâo dam tuong quan hçrp 1 giia vic phát trin các vOng kinh tê trçng 
dim, các dja phucing có s thu iOn, có t' i diu tit cao v ngân sách trung uong, 
vâi vic uu tiên viing Dng bng sOng Ciru Long, các vilng mien nii, biên giOi, 
hâi dão, yang dng bào dan tc thiu s và các vüng khó khãn khác d gop phân 
thu hçp khoàng cách v trinh d phát trin, thu nhp và müc sng cüa dan Cu giüa 

các v1ng mien trong Ca nuOc; 

b) Các dja phi.rong chju trách nhim bé trI vn b sung có mic tiêu cho các 
chi.rong trInh, dir an thuc các ngành, linh vrc dung quy djnh pháp 1ut theo các 

nguyen tic, thir tir uu tiên quy djnh tai  Nghj quyt nay và sir dirng có hiu qua 

v6n du tu ngun ngân sách nhà nuOc, tao  diu kin d thu hijt thi da các nguOn 

vn khác cho du tu phát trién; 

c) Bão dam tInh Cong khai, minh bach,  cong bang trong vic phân bô von 

du ti.r cOng; 

d) Vic phân b vn du ti.r cong ngun ngân sách trung ucmg trong nuOc 

b sung có mvc  tiêu cho dja phucing duçic thirc hin nhu sau: 

- 15u tiên b trI vn k hoach du tu trung han con thiu cüa các dir an 
thuc danh miic cüa k hoach du tu cOng trung han giai doan 2016-2020 
chuyn tip sang giai doan 202 1-2025; thu hM vn irng truOc; 

- S6 vn cOn lai  b trI cho các dir an mri thuc các ngành, 1mb viIc quy 

djnh tai Diu 3 cOa Nghj quy& nay. 

2. Tiêu chI, djnh müc phân b van: 

a) Vn d.0 tu cong ngun ngân sách trung i.rong trong nuOc b sung có 
mic tiêu cho ngân sách dja phucing duçic phân b theo ngành, 1Tnh vrc quy djnh 

t?i DiCu 3 cüa Nghj quyêt nay; 
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b) V6n d.0 tu cong ngun ngân sách trung ucing trong nuic b sung có 
mic tiêu cho dja phuong ducic phân bi cho dir an có quy mô tr nhóm B trâ len 
(không bao gm các dr an thuc chuong trInh imc tiêu quôc gia). Tru&ng hp 

khác do Thu tuàng ChInh phü quy& djnh; 

c) Phãn b cho các dir an mói thuc các ngành, linh vrc cüa da phucmg 

trên co so tInh dim theo các tiêu chI sau: 

- Tiêu chI dan s: S dan trung bInh và s nguäi dan tc thiu s cüa các 

dja phi.rcmg (trir Thành ph Ha Ni và Thành ph H ChI Minh); 

- Tiêu chI v trInh d phát trin: T' 1 h nghèo, s thu nçi dja (không bao 

gm s thu tr sO diring d.t, x s kin thit), t' l diu tit ye ngân sách trung 
uang và t' l b sung can di tO ngân sách trung ucing cho ngân sách da phuung; 

- Tiêu chi din tIch: Din tIch dt tu nhiên, t l che phü rOng cüa các dja phtro'ng; 

- Tiêu chI v don vj hành chInh cp huyn: S6 don vj hành chmnh cp huyn; 
s huyn min nili; vüng cao, hài dã.o; biên giOi dt 1in cOa tOng dja phuang; 

- Các tiêu chI b sung, bao gm: 

+ Tiêu chI xâ ATK thuc vüng cAn cO kháng chin (ATK ljch sO); 

+ Tiêu chI các xA dáo, xà biên giOi dt lien, gtm: các xA biên giOi Vit Narn 

- Trung Quôc, Vit Nam - Lao và Vit Narn — Campuchia; 

+ Tiêu chI vOng, gm: các vüng chju tác dng iOn cüa thiên tai, biên dôi khI 

hu (sat 10 bO sOng, bO bin, han han, xâm nhp mn, nirOc bin dâng,...). 

Diu 9. VIn du ttr cong nguôn ngân sách dja phirong 

1. V6n du tu cOng ngun ngân sách dja phuong ducic phân b theo ngành, 

lTnh vrc theo quy djnh tai  Diu 3 và các nguyen t.c quy djnh tai Diêu 4 cta 

Nghj quyêt nay. 

2. KC hoach vn dáu tu cong ngun ngân sách da phuong nAm 2021 duc 
xây drng phii hqp v&i quy djnh cüa pháp 1ut v dAu tu cong và ngãn sách nhâ 
nuOc, dr kin ngun thu ngãn sách da phuong duçrc huOng theo phân cap, so bô 
sung can di tir ngãn sách trung uung cho ngân sách dja phucmg (nu co), phü hcip 

vOi djnh huOng mic tiêu k hoach phát trin kinh t - xA hi 5 nm 2021-2025 Va 

mic tiêu, nhim vii cii th phát trin kinh t - xA hi cüa nArn 2021; kt qua thrc 
hin d1r toán ngân sách cüa dja phuong nAm 2019, irOc thxc hin nAm 2020. 

3. K hoach vn dtu tu cong ngân sách dja phuong tO nAm 2022 dn nArn 
2025 xác djnh tOng nAm trên co sO tc d tAng truOng bInh quân 5 nAm von du 
tu cong ngun ngân sách dja phuong so vOi vn du tu cong nAm 2021 (khOng 
bao gôm s6 thu sO dting dAt, x s6 kin thit theo báo cáo cüa các dja phuang). 
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Chuong III 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 10. Trách nhim cüa ChInh phü 

L To chirc và chi dio các B, co quan ngang B, co quan thutc ChInh phü, 

các co quan khác i Trung uong và dja phirong trin khai thirc hin Nghj, quyêt nay. 

2. Báo cáo tInh hinh triên khai thl:rc hin Ngh quyêt nay theo yêu câu cüa 

Quc hi, Oy ban Thi.rông vi Qu& hi. 

3. Trong tnthng hqp b sung ho.c süa dM các nguyen tc, tiêu chI và cljnh 

mrc phân b vn du tu cong ngun ngân sách nba nuóc giai doan 2021-2025 

ngoài các quy d.nh tai  Nghj quyM nay, ChInh phü báo cáo Uy ban Thi.rng vi 

Quôc hi quyêt djnh. 

Iiêu 11. Trách nhim cüa Thu ttr&ng ChInh phil 

1. Quy djnh chi tit dlnh mrc phân b di v&i trng tiêu chI, các moe thai 

gian, co quan cung cp s 1iu lam can cü d xác dnh vn dAu tu cong ngun 
ngân sách trung uong b sung có miic tiêu cho dja phuong trong giai doan 2021-

2025; xác djnh tc d tang truâng bInh quân 5 näm v6n du tx cong nguôn ngân 

sách da phuong so vai vn dâu tu cOng närn 2021. 

2. Quy djrih chi tit vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

fiu 12. Hiu luc thi hành 

Nghj quyêt nay có hiu hrc thi hânh k tr ngáy k)" và áp ching cho các nãm 

ngân sách giai doan 2021-2025. 

Diu 13. Quy djnh chuyên tip 

1. DOi vol CáC dr an chua hoàn thành, dir an dã có trong k hoch du nr 

cOng trung h.n giai don 20 16-2020 ngun ngân sách nhà nuâc nhung chua 
duc b trI vn hng närn d thrc hin, các B, co quan trung uong và da 
phucmg tip tc bé tn vn ngân sách nhà nuac d hoàn thành theo tin d bô trI 

vn dã duccc cp có thm quyên quyêt djnh. 

2. Di vi các dr an dir kik du tu nhung chua Co trong k hoch d.0 tu 

cOng trung han giai doan 2016-2020 nguôn ngân sách nba niróc, trong tru&ng 

hçip các B, co quan trung iroTig và dja phuong dr kin tip tilc b trI trong 
hoich trung han giai don 2021-2025 ngun ngân sách nhà ntthc cüa don vj 

mInh thirc hin theo quy djnh tai  Diu 101 cUa Luit Du tu cOng. 

3. Các dir an thuc các Chuong trInh mic tiCu cO trong k hoach du tu 
cOng trung han giai doan 20 16-2020 d b trI vn d.0 tu cOng ngun ngân sách 
nhà nuc hang näm nhung cOn thiu vn chuyn tip sang giai doan 2021-2025 
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• A 
n Th Thuy Ngan 

thy theo tInh ch&t, muc tiêu cüa du an, ducic sp xp vào 13 ngành, lTnh virc theo 

Ph hic kern theo Nghj quy& nay. 

Diu 14. Giám sat vic thtrc hin Nghj quyt 

Uy ban Thuing vu Quc hi, Uy ban Tâi chInh, Ngân sách, Hi dng Dan 
tc va cac Uy ban khác cüa Qu& hi, các Doàn di biu Quc hOi, di biêu 
Qu& hi giám sat vic thirc hin Nghj quy& nay trong pharn vi nhirn vi và 

quyn hn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

TM. UY BAN THIX(ING VJ QUOC HQI 
CHU TCH 

(da k) 

Nguyn Th Kim Ngân 

VAN PHONG QUOC HQI 

S: 166/SY-VPQH 

Noi nhn: 
- Ban BI thtr Trung trng Dâng; 
- Thu tuing, các Phó ThCi tl.r&ng ChInh phCi; 
- VPCP, các B, ccr quan ngang B, ca quan thuc CP; 
- HDND, UBND các tinh, TP tnrc thuc TW; 
- VP HDND va Doàn DBQH, VP UBND; 
- VPTW va các Ban ciia Dang; VP Chil tich nuâc; 
- Chü tich QH, các PCTQH; Thành viên UBTVQH; 
- Các vi DBQH; Hi dông Dan tc và các UB cUa Quôc 
- Các Ban cüa UBTVQH; Vin NCLP; 
- VPQH, Chi nhim VPQH, các PCNVPQH; 
- Tôa an nhân dan ti cao; VKSNDTC; 

- Kiêm toán Nhà nuOc; 
- Uy ban Giám sat tãi chInh Quóc gia; 
- UBTW Mat trn T quc Vit Nam; 
- C quan Trung uang cOa cac doàn th& 
-Luu:HC,TCN S 
-S e-pas: 50632 

SAO Y BAN CHINH 

Ha Nôi, ngày 17 tháng 07 nãrn 2020 

KT. CHU NHI1M 
PHO CHU NHIM 
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SÃO LUC 

Quáng Trj, ngày2,g tháng 7 nãm 2020 

TL. CHU T!CH 
NH VAN PHONG 

'47  I .  

c\ (2'.:-'.•' 

guyen Canh Hung 

UBND T!NH QUANG TRI 

S: 66 /SL-UBND 

Nc'inhân: 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Si Ké hoach và Dãu tu; 
- S Tài chInh; 
- CVP, các PVP UBND tirih; 
-Li.ru:CN. 



PHV LVC 
Phãn Ioii ngành, linh virc di vri thy an thuc eec chuo'ng trInh mtic tiêu 

ella giai don 2016-2020 chuyn tip sang giai don 2021-2025 

(Ban hành kern theo Nghj quyet so' 93 /2020/UBTVQHJ4 cia y ban 
Thtthng vy QuOc liç5 

Ngành, Linh vtrc Các d,r an thuc Chtro'ng trInh mçic tiêu 

1. Quc phông 

Các dr an phiic vii miic tiêu quc phông thuc Chucing 
trInh mic tiêu quc phông, an ninh trên dja bàn tr9ng 
dirn, Chuo'ng trInh mic tiêu Cong nghip quc phOng 

thirc hin Nghj quyt s 06-NQ/TW cüa Bô Chmnh trj, 

Chucrng trInh m1c tiêu Biên Dông - Hãi dâo báo darn cho 
1mb vçrc quc phông, an ninh trên bin và hâi dâo thuc 

k hoach du tu trung han  giai  doan 2016-2020 dã b tn 

v6n du tu cOng nguôn ngân sách nhà nuc hang nàm 

nhung con thiu van. 

2. An ninh và trt 
tir, an toàn xâ hi 

Các dir an cO mic tiêu an ninh và trt tir, an toàn xã hi 
thuc Churcrng trInh mvc tiêu bão dam trt tir an toàn giao 
thông, phOng cháy, ch€a cháy, phOng chng ti pham Va 
ma thy thuc k hoach du tu trung han giai doan 2016-
2020 d b6 trI vn du w cong ngun ngân sách nba nuoc 

hang nàm nhung cOn thiu v6n. 

3. Giáo diic, dào tao 
và giáo dc ngh 
nghip 

Các dir an có miic tiêu giáo diic, dào tao  và giáo dc ngh 

nghip thuc Chuong trinh mic tiêu giáo dc ngh nghip 
- vic lam và an toàn lao dng, Chi.rang trInh miic tiu 
giáo diic vüng nüi, vllng dan tc thiu s& ving khó khn 
thuOc k hoach du tu trung han giai don 20 16-2020 dà 

b trI vn du tu cong ngun ngân sách nhà nuâc hang 

nãm nhung cOn thiêu von. 

4. Khoa hoc, cong 
h

• 
g . 

Các dir an có miic tiêu khoa h9c cong ngh thuc Chucing 

trInh mic tiêu du tu h t.ng khu kinh th yen biên, khu 

kinh t cra khu, khu cong nghiêp, cum cong nghiêp, khu 
,.. . , • cong nghç cao, khu nong nghicp irng dimg cong nghç cao 

thuc k hoach du tu trung han giai don 20 16-2020 dà 

b trI vn du tu cOng ngun ngãn sách nhà nu&c h&ng 

nm nhung cOn thiu vn. 

5. Y tê, dan sO Va 
gia dInh 

Các dr an thuc Chuong trInh mic tiêu y t - dan s& 

Chucing trInh milc tiêu dAu tu phát trin h thng y t cta 

phuong thuc k hoach du tu trung han giai doan 2016-
2020 dã b trI von dâu tu cOng nguOn ngân sách nhà nuó'c 



Ngành, Iinh virc Các dy'án thuc Chu'ong trInh mic tiêu 

hng näm nhi.rng con thiu vn 

6.Van hoa thong tin 

Các dtr an thuc Chixang trInh mvc tiêu phát trin vAn hóa 

thuôc k hoach du t.r trung han giai doan 2016-2020 dä 
,, , bo tn von dau ti.x cong nguôn ngan sach nha nuc hang 

nAm nhung cOn thiu vn. 

7.Bâovmôi 
triItmg 

7.1. Mm truong 

Các d an thuc Chiscing trInh miic tiêu xr I trit d ca 

so gay ô nhim môi tru&ng nghiêm trçng thuc c1i tisqng 
cong Ich, Chumg trInh muc tiêu irng phó vOi bin di khI 

• 
hau va tang truong xanh thu9c ke hoach dau tu trung han 

giai doan 20 16-2020 dä b tn v6n du tu cOng nguôn 

ngân sách nhà nuOc hang nAm nhung cOn thiu vn. 

7.2. Tai nguyen 

Các du an có miic tiêu tài nguyen thuc Chucmg trinh 

miic tiêu Bin Dong-Hái dáo bâo dam cho lTnh vic quc 
phOng, an ninh trên bin và hãi dáo thuôc k hoach du 

. . i , x 
tu trung han giai  doan 2016-2020 da bo tn von dau tu 

cong ngun ngân sách nhâ nuOc hang nArn nhung cOn 

thiu vn. 

8. Cáo hoat dng 

kinh t 

8.1. Nông nghip, 
lam nghip, diem 
nghip, thUy lqi và 
thüy san 

Các du an có m1ic tiêu nông ng1iip, lam nghip, diem 
nghip, thüy lqi và thüy san thuc Chung trmnh miic tiéu 
du tu ha tng khu kinh t yen bin, khu kinh t cira khu, 

khu cOng nghip, cpm cong nghip, khu cong ngh cao, 
khu nông nghip img ding cOng ngh cao, Chung trInh 
mvc tiêu phát trin kinh t thüy san bn vng, Chixong 
trInh mic tiêu phát tnin lam nghip bn vüng, Chrang 
trInh mic tiêu tái co cu kinh t nông nghip và phOng 
chng giám nhç thiên tai, n djnh di sng dan cu thuc 
k hoach du tu trunghn giai doan 2016-2020 dA b6tr1 
von dau tu cong nguon ngan sach nha nuc hang nam 
nhung cOn thiu van. 

8.2. Cong nghiep 

Cáo dr an thuc Chtrcmg trInh mic tiêu cp din nông 
thOn, min nüi và hâi dão thuOc k hoach du tu trung han 

. . i 
giai don 2016-2020 da bo tn von dau tu cong nguon 
ngân sách nhà miOc hng nAm nhung cOn thiu van. 



Ngành, linh vy'c Các di an thuc Chirong trInh milc tiêu 

8.3 Khu cong 
nghip va khu kinh 

Các dir an có mic tiêu khu cong nghip và khu kinh t 
thuc Chuong tHnh mvc  tiêu du tu ha tAng khu kinh t 
yen bin, khu kinh th cira khAu, khu cOng nghip, cym 
cong nghip, k.hu cong ngh cao, khu nông nghip img 
ding cOng ngh cao thuc k hoach dAu tu trung han  giai 

doan 2016-2020 cIa b trI vn dAu tu cong ngun ngãn 
sách nhà nu'Oc h.ng näm nhixng con thiu von. 

8,4 Thirong mai 

Các dr an có mc tiêu thuang mai  thuc Chucmg trInh 
miic tiêu dAu tu ha tAng khu kinh t yen bin, khu kinh t 
cira khAu, khu cong nghip, cim cong nghip, khu cong 
ngh cao, khu nông nghip üng diing cOng ngh cao thuc 
k hoach dAu tu trung han giai doan 2016-2020 cIa b trI 
vn dAu tu cOng ngun ngân sách nhà nuàc hang nàm 
nhung con thiu vn. 

U C 8 5 D 1' h 

Các dtr an thuc Chung trInh mvc  tiêu phát triên ha tAng 
du ljch thuc k hoach dAu ti,r trung han  giai don 2016- 
2020 cIa b trI vn dAu tu cong ngun ngân sách nha nuâc 
hAng nãm nhung cOn thiu vn. 

8.6 Cong ngh 
thông tin 

Các dr an thuc Chuang trinh mic tiêu cong ngh thông 
tin thuc k hoach dAu tu trung han  giai doan 20 16-2020 
cIa b trI vn dAu tu Cong ngun ngân sách nhâ nuc hAng 
nãm nhung cOn thiu vn. 

9 hôi 

Các dr an có imlc tiêu xâ hi thuc Chuo'ng trInh m'ic 
tiêu phát trin h thong trçl giüp xã hi, Chung trInh miic 
tiêu giáo diic ngh nghip - Vic lam và An toân lao dng 
thuc k hoach dAu tu trung han  giai doan 2016-2020 cIa 

b trI vén dAu tu' cong ngun ngân sách nba nuc hang 
nãm nhixng cOn thiu v6n. 

10. D& vói các nhim vy, dir an chuyên tip thuc Chuong trInh rniic tiêu phát 
trin kinh t - xã hi các vüng, các dir an chuyn tip si:r dyng vn ODA và von 
vay u'u dâi cüa các nba tài trç nuâc ngoài duçic s.p xp tuung irng vào các 
ngành, 1nh vrc nêu trén phü hop vâi tinh chAt, rniic tiêu cüa các nhim vii, dir 
an, trong do: vn d6i irng cüa dir an chuyn tip sü diing vn ODA và vn vay 

dai cüa các nhà tài trq nuóc ngoài ducic sAp xp theo ngãnh, linh vvc  sir diing 

vn nu&c ngoài cüa dir an. 
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