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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả thực
hiện các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến hết năm 2020, Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày
03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Trong giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 12/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 03/8/2016 về nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Bến
Tre giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày
14/9/2015 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 20162020. Nghị quyết được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các
cấp, các ngành tại địa phương trong quản lý, phân bổ vốn, có ảnh hưởng sâu
rộng đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phù hợp với mục tiêu, định
hướng phát triển, khả năng tài chính, làm căn cứ thực hiện đầu tư trong từng
giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Theo đó, Nghị quyết xác định tổng số điểm (1.309,5 điểm) và số điểm
của từng huyện, thành phố được cố định trong cả giai đoạn 2016-2020 dựa vào
các tiêu chí về dân số, về trình độ phát triển, về diện tích, về đơn vị hành chính
và tiêu chí bổ sung (phát triển đô thị, huyện nông thôn mới, đơn vị có điều tiết
về ngân sách tỉnh) để làm căn cứ phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối
ngân sách địa phương cho các huyện, thành phố Bến Tre 188 điểm; huyện Châu
Thành 135 điểm; huyện Bình Đại 160,5 điểm; huyện Giồng Trôm 153 điểm;
huyện Ba Tri 180 điểm; huyện Chợ Lách 121 điểm; huyện Mỏ Cày Nam 137,5
điểm; huyện Mỏ Cày Bắc 97 điểm; huyện Thạnh Phú 137,5 điểm.
Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bến Tre, nhằm thực
hiện ổn định ngân sách trong giai đoạn trung hạn 5 năm 2016-2020, là căn cứ
để các cấp lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai
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đoạn 2016-2020 của địa phương mình; bên cạnh đó, giúp các cơ quan quản lý,
giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công theo đúng quy
định của pháp luật; bảo đảm bố trí vốn tập trung, tạo quyền chủ động cho các
địa phương trong quá trình quản lý và phân bổ vốn.
Việc 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 tỉnh Bến Tre đã giải quyết
được các vấn đề sau:
Thứ nhất, là cơ sở áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2016-2020
đối với các Chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do địa phương
quản lý, gồm: Vốn ngân sách Trung ương cân đối cho các địa phương từ các
Chương trình Mục tiêu Quốc gia, các Chương trình Mục tiêu; vốn trái phiếu
Chính phủ; nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (vốn đầu tư
từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết); vốn tín
dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và quy định rõ nguyên tắc phân bổ cho các
sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
Thứ hai, việc bổ sung các nguyên tắc chung trong phân bổ vốn đầu tư
phát triển nguồn ngân sách Nhà nước; trong đó, bố trí kế hoạch đầu tư công
trung hạn và hàng năm phải tập trung để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã
hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; khắc phục tình trạng
dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; phù hợp với khả năng cân đối
ngân sách nhà nước và tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn khác cho đầu tư
phát triển. Các dự án, công trình được bố trí vốn phải có đủ thủ tục đầu tư theo
quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước và
các quy định pháp luật khác liên quan. Phân bổ vốn đầu tư đảm bảo sự công
khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công
tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.
2. Vướng mắc, khó khăn
Khi xây dựng Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở
hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, việc
xác định tiêu chí phân bổ ngân sách trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bến
Tre chưa thể bao quát hết các mục tiêu thuộc ngành, lĩnh vực chi mà chỉ tập
trung vào các tiêu chí chung là phát triển đô thị, xây dựng huyện nông thôn mới
theo yêu cầu của Trung ương nhưng chưa xây dựng được các tiêu chí đặc thù
riêng (điểm mạnh/điểm yếu) của từng địa phương trong địa bàn tỉnh.
Do đó, với tổng điểm được xây dựng theo tiêu chí, định mức hỗ trợ tương
đối thấp như thế các huyện sẽ khó khăn hơn trong việc cân đối đối ứng ngân
sách cho các nội dung hoạt động đầu tư của huyện (nhất là các huyện biển chưa
có tiêu chí hỗ trợ đặc thù).
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3. Kiến nghị
Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020, quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 20212025 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số
973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Theo đó, Tỉnh cần ban hành Nghị quyết quy định các nguyên tắc tiêu chí
và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn
2021-2025 cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương mình, xây dựng
định mức tiêu chí phân bổ vốn phù hợp với đặc thù của từng huyện/thành phố;
trong đó, ưu tiên tiêu chí bổ sung phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
đề ra theo từng ngành/lĩnh vực và từng chương trình mục tiêu cụ thể (bao gồm
các tiêu chí hỗ trợ phát triển các huyện ven biển và vùng ATK lịch sử; tiêu chí
cho các huyện có khu, cụm công nghiệp trên địa bàn) để tạo điều kiện hỗ trợ
ngân sách huyện/thành phố đối ứng cho các chương trình/mục tiêu/dự án cụ thể
có liên quan đến từng huyện/thành phố.
Để đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công bắt đầu tư
năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định về nguyên tắc,
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm cơ sở cho các cấp ngân sách
thực hiện.
Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT (6b), TC;
- Phòng: TCĐT, TH;
- Lưu: VT, Ph.
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