
HOT BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT CIIU NGHL& VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S: 37/2020/NQ-HDND Ha giang, ngày 09 tháng 12 nàm 2020 

NGIIJ QUYET 
Ban hành Quy djnh nguyen tc, tiêu chI và djnh mtc phân bi vn du ttr cong 

nguôn ngân sách dja phtro'ng, giai don 2021 - 2025 tinh Ha Giang 

HO! BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII- KY HOP THUS 16 

Can thLut To2  chz.-c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cii' Lut tha dó'i, b sung m3t 5d diêu cia Luçt to cht'c Chmnh phi và 
Lu2t to chzc chInh quyên dja phieo'ng ngày 22 tháng /1 näin 2019, 

Can c& Luçt Ngán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can cz Lut Dcu tie cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Can th Nghj quyê't s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 nám 2020 cia 
Uy ban Thwôg vy Quôc hç3i quy a'jnh ye các nguyen tàc, tiêu chI và dinh mi-c phán 
bO von dáu tie cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai dogn 2021 - 2025; 

Can c& Quyêt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14 tháng 9 nám 2020 ciaThi 
twang ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành m5t so diéu cua Nghj quyét sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08 tháng 7 nám 2020 cza Uy ban Thu'&ng vu QuOc hi 
quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh rnzc phân bó vOn dáu tie cOng nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai docin 2021 - 2025; 

Xét Ta trInh s6 65/TlTr-UBND ngày 26 tháng 11 nàin 2020 cia Uy ban nhán 
dan tinh ye vic Ban hành nguyen tác, tiêu chI và djnh mic phán bO vOn dáu tie 
cOng nguOn ngán sách dja phuring giai dogn 2021 - 2025 tinh Ha Giang, Báo cáo 
thám tra sO 41/BC-KTNS ngày 06 thángl2 nárn 2020 cIa Ban Kinh té - Ngán sách 
HDND tinh; )> kiên tháo lun cüa dgi biêu Hç5i dOng nhán dan tgi 19) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Phm vi diu chinh, di ttrçrng áp dtng 

1. Pham vi diu chinh: 

Quy djnh nguyen thc, tiêu chI và djnh rntrc phân b vndu tu cong ngun 
ngân sách dja phucrng giai doan 2021 - 2025 tinh Ha Giang dê lam can cii l.p k 
boach dâu tu trung han  và hang näm nguôn ngãn sãch nhà nuOc giai don 2021 - 
2025 cüa the sór, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô và các don vi 
sü dirng von ngãn sách nhà nu'ót trên dja bàn tiuh. Dâng thôi là can eli d quãn 1, 
giám sat, thanh tra, kiêm tra vic thirc hin kê hoach dâu tt.r trung h.n và hng nam. 

2. Dôi tuçing áp diing: 
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a) Các Sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và the don vi 
sir ding von ngn sách nhà nuóc trên dja bàn tinh. 

b) Các Ca quarl, to chüc, cá nhân có lien quan. 

Biu 2. Nguyen tic, tiêu chI và djnh mfrc phân b vn du tu cong ngun 
ngân sách dja phirong giai don 2021 - 2025 

1. Nguyen tc chung v phn be, ve,n dâu tu cong nguôn ngãri sách nha nuâc: 

a) Vic phân bô von dâu tu cong nguOn ngn sách nba nuâc giai do?n 2021-
2025 phài tuân thu các quy djnh cüa Lut Dâu tu cong. Lu.t Ngân sách nba nithc 
và các van bàn pháp lu.t có lien quan. 

b) Bâo dam quãn 1 tp trung, theing nh.t v m11c tiêu, co ch, chinh sách; 
thrc hin phân cap trong quãn l dâu tu theo quy djnh cüa pháp 1ut, tao  quyên chü 
dng cho UBND các huyn, thành phô. 

c) Vic phãn bô von dâu tu cong nguôn ngân sách nba nuóc phài phiic vi cho 
vic thrc hin các milc tiêu, djnh huóng phát triên cüa tinh tai  Ké hoach phát trin 
kinh te - xâ hi 5 nàm 2021 - 2025, Ké hoach tâi chinh 05 nàm, ke hoach  vay, trâ nçi 
cong 05 nm, các quy hoach  theo quy djnh eüa Lut Quy hoach duçic cap có thâm 
quyên quyêt djnh ho.c phé duyt, bão dam m11c tiêu phát triên ben vftng, hài hôa 
giüa kinh tê và xã hi. 

d) Phü hcTp vâi khã nãng can di ve,n dâu tu tünguOn ngân sách nhà nuâc 
trong kê hoach tài chInh 5 näm, bão dam các can dOi và an toàn ncr cong. Dy 
manh co câu lai  dâu Pr cOng, tInh toan hçrp 1 co câu nguOn lirc ngân sách Trung 
ucing và dja phucmg, bào dam ngãn sách trung uo11g giü vai trô chü dao; tang 
cithng buy dng các nguôn von ngoài ngân sách nhà nuâc, day manh  vic thu hiit 
các nguôn von xã hi dê th1rc hin các dr an dâu tu co sO ha tang. 

d) Phán bO ve,n du lit tp trung; khOng phân tan, dan trài; bâo dam hiu qua sir 
ding von dâu lit. Chi giao kê hoach vOn dOi vth các dir an dä dü thu tic dâu Pr duçrc 
cap có thãm quyên quyêt djnh theo quy djnh cüa Lut Dâu lit cong và các van bàn 
pháp lu.t có lien plan. Các chucing trInh, dir an dã ducic cap có thãm quyên quyêt 
djnh chü tnrang dâu lit, các dr an mâi phâi bào dam th&i gian bô trI vOn thçrc hiOn 
dir an nhóm A khOng qua 06 nãm, nhóm B không qua 04 näm, nhóm C khOng qua 
03 näm. Trix&ng hcip không dáp i'rng thôi h tren, Thu PrOng ChInh phü quyet dinh 
thôi gian bô tn vOn th1rc hin dir an dOivâi các dr an s1r diing von ngãn sách trung 
uang, Hi dông nbân an cap tinh quyêt dnh thôi gian bO tn von thirc hin du an 
de, vói dir an sir ding vOn ngân sách dja phuang. 

e) Tp trung uu tiên b trI ve,n dê thrc hin, day nhanh tin do, sOm hoàn thành 
và phát huy hiu qua các d an thuc chuong triñh m11c tiêu quOc gia, du an quan 
trçng, c.p bach, chuang trInb, dir an kêt nôi, có tác dng lien viing, có nghTa thñc 
dy phát trin kinh tê - xã hi nhanh, ben vQng, bâo v cham soc sue khOe nhãn dan, 
phông, chOng thiên tai, i:rng phó vó'i biên dOi khI h.u... 
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g) LTu tiên phàn bt vn cho các vllng min n1ii, biên giài, ving dng bào dan 
tc thiêu so, vüng khó khän Va dc bit khó khän, dông b vói Chuong trInh muc 
tiêu quc gia phát triên kinh tê - xã hi yang dông bào dan tc thiêu so va mien nüi 
giai don 2021-2030, gop phn thu hçp khoãng each ye trInh d phát triên, thu nhâp 
và müc song cüa dan ci.r giüa các vüng, mien trong tinh. 

2. Thu tr ru tiên phân b vn dâu tir cOng nguOn ngân sách nhà nuâc giai 
doan 202 1-2025 diiac thuc hiên nhu sau: 

a) Phân b dU vn d thanh toán nci d9ng xây dimg Co bàn theo quy dnh tai 
khoân 4 Diêu 101 cüa Lu.t Dâu tu cong (néu co). 

b) Phân bô dü vn d hoàn trã vn ung truc kê hoach nhimg chua có ngun 
d hoàn trã trong kê hoach dâu tu cong trung hn giai doan  tnrâc (neu con). 

c) Phân b vn cho dir in dà hoàn thành và bàn giao di.ra vào sfr dyng nhirng 
chua bô tn dü vOn; von cho d an sir dung vOn ODA và von vay iru dãi cüa các nhà 
tài trçi nuâc ngoài (bao górn cá von dOi z.ng); von dâu tu cüa Nba nuórc tham gia 
thc hin dir an theo phucmg thrc dôi tác cong tu; dir an chuyên tiêp thirc hin theo 
tin d ducic phê duyt; dir an dir kiên hoàn thành trong kS'  kê ho.ch. 

d) Phân b vn d th1rc hin nhim viii quy ho.ch. 

d) Phãn béi vn chun bj d.0 tu çtt lap, th.m djnh, quyêt djnh chü trucing d.0 
tu và lap, thâm djnh, quyêt dnh dâu ti.r chi.rang trInh, dir an. 

e) Phân b vn cho dir an khO'i cOng mi dáp rng yêu câu quy djnh tai  khoàn 
5 Diu 51 cüa Lu.t Dâu tu cOng.. 

3. Bâo dam cong khai, rninh bach,  cong b.ng trong vic phân b vn k 
hoach dâu ti..r cOng, gop phân day manh  cãi cách hành chInh và tang cung cOng tác 
phông, chng tham nhüng, th11c hành tiêt kim, chông lang phi. 

4. Tiêu chI, djnh mrc phân b vn dâu tu cong nguôn ngân sách dia phuo'ng 
dOi v&i các huyn, thành phO: 

a) Tiêu chI dan s: 

- Tieu chI dan s trung bmnh tInh là so lieu cOng bô theo Niên giám Thng kê 
näm 2019. Dim ye dan sO trung bInh: huynIthành phô có dan so trung bInh 
500.000 ngui di.rc 10 diem. 

- Tiêu chI so ngi.ri dan tc thiêu so là so 1iu cong bô theo Niên giám Thng 
kê näm 2019. Dim cüa tiêu chI so ngu&i dan tc thiêu so là cu 100.000 ngui dan 
toe thiu s duqc 0,5 diem. 

b) Tiêu chI v trInh d phát trin bao gm 02 tiêu chI: 

- T l h nghèo d tInh toán diem ducic xác djnh can cr vào s lieu cOng b 
cüa Sâ Lao dng, Thuong binh và Xä ho. Diem cüa tiêu chi h nghèo: cu 1% h 
nghèo duge 0,1 dim. 

- S thu ni dja (khOng bao gám khothn thu th dyng da't và xá sO' kié'n thiEt) d 
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tInh toán dim duçic xác djnh can dr vào dr toán thu ngân sách nãm 2020 do Chü 
tjch UBND tinh giao ti Quyêt djnh so 2528/QD-UBND ngày 11/12/2019 cüa 
UBND tinh. Diem ye so thu ni dja (khóng bao góm khoán thu sz dyng da't và xc 
so kiên thiêt: huynJthành phô có so thu tir 0 den 30 t dông dugc 1 diem; trên 30 
ti dông den 100 t dông, eli 10 t' dông tang them duqc tInh them 0,5 dim; trên 
100 t) dông den 200 t dông, cli 10 t dông tang them duc tInE 0,3 dim; trên 200 
t' dông, eli 10 t dông thngthêm dirge tInh them 0,1 diem, so thu lé trên 5 t dông 
diicic lam trôn thành 10 t dông. 

c) Tiêu clii din tIch bao gôm din tIch dt tr nhiên, t) 1 che phü r&ng. Cu th: 

- Din tIch dt tçr nhiên d tInh toán dim cho cad dja phucrng là s lieu cong 
bô theo Niên giám Thông ké näm 2019 (TrtrOiig hp ã'iêu chinh dia giói hành 
chInh, UBND tinh thOng nhát Thzt&ng tricc HDND tinh diêu chinh tiêu chI theo quy 
dinh). Diem cüa din tich dat tr nhiên: cli 100 km2, dugc tinh 0,5 dMm (ti-en 50 
krn2, thtctc lam ti-on thành 100 km2). 

- T l che phü r&ng de tInh toán diem dirge xác djnh can dr vào s lieu cong 
bô cüa UBND tinE ti Quyêt djnh so 286/QD-UBND ngày 02/3/2020. Dim cia t 
1 che phi r1mg: Den 10% di.rçc tInh 0,5 diem; trên 10% den 50% discrc tinh 01 
diem; trên 50% trâ len &rc tInh 02 diem. 

d) Tiêu chI dan vj hành chInh cp huyn: 

- Tiu chI cp xãlphithng/thj tr.n: can cli d tInh toán dim cho các dia 
phircmg là s lieu các xâlphu&ng/thj trân tInh den tháng 10/2020. Dim cia Tieu 
chI dan vj hành chInh cap xãJphi.rmg/th trân là môi dan vj hành chInh cp 
xãlphuàng/thj trân cia huynJthành phô duçic tInh 0,5 diem. 

e) Tiêu chI b sung: 

- Tiêu chI xã biên gii: can ci d tInh toán diem cho các dja phuang là s lieu 
the xâ biên giâi tInh den tháng 10/2020. Diem cia tiêu ehI xã biên gii là mi xa 
bien giói dugc tInh 0,5 diem. 

- Tiêu chI xã khu vie III (xã 135): can cli dé tInh toán dim cho các dia 
phi.rang là sO 1iu các xã khu virc III theo Quyêt djnh sO 582/QD-TTg ngày 
28/4/20 17 cia Thu tuàng ChInh phi phé duyt danh sáeh thôn dc bit khó khàn, 
xã khu vrc III, khu virc II, khu virc I thuc ving dan tc thiêu so và mien nlii giai 
don 20 16-2020. Diem cia Tiêu ehI xã khu virc III là mi xã khu vrc III dirge tinE 
0,5 diem. 

- Tiêu chI cap do thj: cap do thj là trung tam hành chinh huyn, thành ph 
(thO'i diem xác djnh cap dOtlij dircrc xác djnh theo ngày ban hành Nghj quyê't hoçc 
Quyêt djnh cza cap cO thám quyén tInh den tritó'c ngày 3 1/12/2020. Trzthng hQp 
cap dO thj ditcc náng len, UBND tinh thông nhát Thw&ng tryc HDND tinh diéu 
chinh tiêu chI theo quy djnh). Diem cia Tieu chI cap dO thj: mOi do thj loai 3 dugc 
tInE 3 diem, mi dO thj loai 4 dirge tinE 2 diem, môi dO thj loai 5 dirge tinE 1 dim. 
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g) Tiêu chI d.c thü: 

- Dim cUa tiêu chI thành ph diicic tInh 10 dim. 

(phy lyc tInh dièm theo tiêu chI, djnh mlc phán bd kern theo) 

Diêu 3. To chfrc thtrc hiên 

1. Can cir nguôn ngân sách trung irong giao can dôi ngân sách dia phuong 
cüa kê hoach  trung hn và hang näm, Uy ban nhân dan tinh xây dirng k hoach 
phân bô cho các cong trinh và von phan cap cho các huyn, thãnh phô trinh Hi 
dOng nhân dan tinh quyêt djnh vào kS'  hçp cuôi nãm. 

2. Hi dng than dan cap huyn, thành phô can cü vào ngun vn diiorc tinh 
phân bô, xem xét quyêt djnh phân bô cho các cong trInh, di,r an thuc c.p mInh 
quân 1vào kS'  h9p cuôi nãm. 

3. Hi dng nhân dan tinh Ha Giang giao cho Uy ban nhân dan tinE t chirc 
thirc hiên. 

Nghj quyêt nay dã dugc Hi dng nhân dan tinh Ha Giang Khóa XVII. K' 
hçp thu 16 thông qua và có hiu hrc tü ngày 01 tháng 01 näm 2021. Bãi bô Nghi 
quyêt so 200/201 5/NQ-HDND cüa Hi dông nhân dan tinE Ha Giang ngày 10 
thang 12 nàm 2015 ban hành Quy djnh nguyen the, tiêu chI phân b v6n d.0 tu 
phát triên nguôn ngân sách da phuong giai don 2016 - 2020 tinh Ha Giang./. 

Ntiinhân: 
- Uy ban Thithng vii Quoc hi; 
- Ban cong tác dai  biêu, UBTVQH; 
- Van phOng Quoc hi; Van phOng Chinh phü; 
- B Kê hoach  và Dâu tir; B Tài chmnh; 
- Ciic kiêm tra VBQPPL - B Tir pháp; 
- TTr. Tinh üy, HDND, UBND, UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH tinh khóa XIV; 
- Dai biêu HDND tinh khóa XVII; 
- Các s, ban, nganh; to chüc CT - XH cap tinh; 
- TTr HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang; Dài PT - TH tinh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo; 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- L.ru: VT, HDND (1 b).1J'— 

Thào Hng Son 



PHU LVC  TINH 

(Ban hành kern theo Nghj quyét 

CIII CUA TUNG HUYN, THANH PHO 

ngày 09 tháng 12 nàrn 2020 cia Hç3i a'ng nhán dan tinh) 

STT Ten tiéu chi long c9 
Vj Xuyên Bc Me 

Hoàng Su 
Xin Mn Quãn Ba Yen Minh Dng Van Mèo Vac Ohi thu 

phãn b VOfl 
So diOm 356 28 31 25 43 29 37 32 27 32 35 37 

CctiêuchIchung SOdim 247 15 27 20 32 23 23 21 18 21 21 26 

Dáns S6diOm 21 1,2 2,8 1,5 2,7 1,4 1,7 1,7 1,3 2,5 2,1 2,2 

Dan s (rung binh 
SL(ngu?ii) 864.963 56.119 119.395 62.246 112.273 55.380 67.432 68.686 54.114 99.108 83.148 87.062 

S6dim 17,3 1,! 2,4 1,2 2,2 1,1 1,3 1,4 1.1 2,0 1,7 1,7 

S ngu&i DTTS 
SL(nguri) 758.216 22.404 88.214 57.163 93.983 53.044 64.455 66.205 51.474 95.691 81.152 84.431 

Sdim 3,8 0,1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 

2 

Trinh d phát trin S diOm 71 6,6 5,1 4,7 8,2 9,3 4,7 5,8 5,4 4,8 5,8 10,7 

Ty l h nghèo 
SL(%) 26,7 0,36 6,42 17,00 19,36 29,89 36,57 38,00 33,52 37,86 48,25 43,66 

Sdim 31 0,04 0,64 1,70 1,94 2,99 3,66 3,80 3,35 3,79 4,83 4,37 

Thu NSNN 
SL(t'dng) 975,722 171,530 97,802 69,690 156,304 .156,624 25,438 46,236 50,357 24,233 16,046. 161,462 

S6dim 40,0 6,6 4,5 3,0 6,3 6,3 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 6,3 

3 

lieu chi din tIch Sf, dim 59 2,7 7,5 6,0 9,4 6,3 5,2 4,9 4,7 4,9 3,3 3,9 

Din tIch dAt tr nhiên 
SL(Km2) 7.929,483 133,459 1.105.644 791.783 1.478,409 856,065 632.381 587,022 542.238 776,588 451.712 574,182 

Sf, dim 40 0,7 5,5 4,0 7,4 4,3 3,2 2,9 2,7 3,9 2,3 2,9 

ly l che phU thng 
% 58 69,9 66,3 68,6 70,3 62,0 53,5 51,7 60,0 39,3 40,6 35,2 

Sf, diin 19 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 



STT Ten lieu clii 
Tang crng 
(toàn tinh) 

Thãnh phO 
1-là Giang 

Bic 
Quang 

Quang 
Binh 

Vi Xuyên Bãc Me 
Hoãng Su 

PhI 
Xin Man Quán Ba Yen Mirth DOng Van MCo Vac Glu ch6 

4 S don vj hành chinh Cap xã 
SL(xã) 193 8 23 15 24 13 24 18 13 18 19 18 

S dim 97 4,0 11,5 7,5 12,0 6,5 12,0 9,0 6,5 9,0 9,5 9,0 

II TiCuchibsung Sdim 99 3 5 5 11 6 14 11 10 11 14 11 

I S xa biên giói 
SL (xã) 34 0 0 0 5 0 4 4 5 4 9 3 

S diem 17 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 4,5 1,5 

2 SExäl35 
SL(xã) 134 0 3 8 15 9 22 15 12 16 17 17 

S diem 67 1,5 4,0 7,5 4,5 11,0 7,5 6,0 8,0 8,5 8,5 

3 

dip do th Si dim 15 3 3 1 1 1 1 1 I 1 1 1 

DO thu Ioai 3 S diem 3 3 

DO thi Ioai 4 S diem 2 2 

DO thi loai 5 S diem 10 I I I I I I I 1 1 1 

LII Tiêu clil däc thu s dirn 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Thành pho S diem 10 10 

VOn 01 dim tiêu chi 
Tong vOn phãn Cap nâm  

Tang so diën toàn tinh 
* S vn cUa mt huyn/thành ph S vn 01 dim tiêu chi x Tang s dim tiêu chi cOa huyn1thành ph 
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