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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        TỈNH PHÚ THỌ                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                ––––––                                                      –––––––––––––––––––––– 
  Số: 234/2010/NQ-HðND                      Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phân bổ các nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 2145/Qð-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết ñịnh số   288/Qð- 
BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư về giao chỉ tiêu 
kế hoạch ñầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết ñịnh số 
3051/Qð-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về  việc giao dự toán 
thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011; 

  Căn cứ Nghị quyết số 231/2010/NQ- HðND; Nghị quyết số 233/2010/NQ-HðND 
ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011; dự toán thu, chi ngân sách ñịa 
phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2011; 

Sau khi xem xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4079/TTr- 
UBND ngày 22 tháng 11 năm 2010; kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ñầu 
tư phát triển năm 2010 và kế hoạch ñầu phát triển năm 2011; báo cáo ñánh giá tình hình 
thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2010, kế hoạch năm 2011; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận,   

 

QUYẾT NGHỊ: 
  

ðiều 1. Tán thành các Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển 
năm 2010; kế hoạch ñầu phát triển năm 2011; Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện 
các chương trình mục tiêu năm 2010, kế hoạch năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
Về bố trí vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2011, phân bổ như sau: 

 1. Tổng số vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước kế hoạch 2011 (chưa bao gồm 
vốn chương trình mục tiêu, vốn TPCP) là 1.042,1 tỷ ñồng (kể cả hỗ trợ doanh 
nghiệp nhà nước), trong ñó: 
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 - Vốn ñầu tư XDCB tập trung cân ñối qua ngân sách: 475,4 tỷ ñồng, trong ñó: 
Ngân sách cấp tỉnh: 355,4 tỷ ñồng (bao gồm 22 tỷ ñồng hỗ trợ công tác lập hồ sơ ñịa 
chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất); ngân sách cấp huyện, xã 120 tỷ ñồng. 

 - Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 564,7 tỷ ñồng.  

 2. Về nguyên tắc, bố trí vốn ñầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2011 

Việc bố trí các nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước phải phù hợp với khả năng 
huy ñộng và cân ñối nguồn vốn ñầu tư của các cấp ngân sách năm 2011 và ñảm bảo việc 
ñiều hành linh hoạt ñể thực hiện giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn ñầu tư.  

a) ðối với nguồn vốn ñầu tư XDCB tập trung: Việc phân bổ vốn ñầu tư từ NSNN 
phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên: (1) bố trí trả nợ khối lượng XDCB các công trình 
hoàn thành ñã ñưa vào sử dụng; (2) các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành 
trong năm; (3) các chương trình, dự án trọng ñiểm; (4) thanh toán các khoản nợ vay 
ñến hạn; (5) bố trí vốn ñối ứng các dự án ODA, bộ ngành Trung ương; (6) vốn chuẩn 
bị ñầu tư; (7) các dự án ñầu tư mới (chỉ bố trí các dự án ưu tiên, cấp bách và có ñủ thủ 
tục ñầu tư). 

 ðối với nguồn vốn ñầu tư từ thu tiền sử dụng ñất ngân sách tỉnh ñược hưởng: 
Dành 10% cho công tác lập hồ sơ ñịa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; 
30% trích lập quỹ phát triển quỹ ñất. 

b) ðối với vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Bố trí ñảm bảo 
ñúng mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của 
bộ, ngành Trung ương. 

  c) ðối với chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án lớn: Bố trí 
ñảm bảo theo ñúng mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và hướng dẫn của các bộ, 
ngành chủ quản chương trình, dự án.  

d) ðối với vốn tín dụng, vốn vay: Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án ñầu tư 
phát triển hạ tầng ñô thị, khu công nghiệp, kiên cố hoá kênh mương, hạ tầng nuôi 
trồng thuỷ sản. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư trên 
cơ sở tính toán hiệu quả và khả năng thu hồi vốn trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết 
ñịnh. 

3. Phương án bố trí 

 a) ðối với nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ bản tập trung, ngân sách tỉnh: Tổng 
số 333,4 tỷ ñồng, gồm:  

 - Trích lập Quỹ phát triển ñất và hỗ trợ các dự án trọng ñiểm 66 tỷ ñồng, chiếm 
19,8%. 

 - Bố trí vốn ñối ứng 20 tỷ ñồng, chiếm 6%.  

- Trả nợ vốn vay, lãi suất vốn vay 22 tỷ ñồng, chiếm 6,6%. 

- Hỗ trợ hạ tầng các xã nông thôn mới 10 tỷ ñồng, chiếm 3%; 

 - Chuẩn bị ñầu tư 9,3 tỷ ñồng, chiếm 2,8%.  
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- Thực hiện dự án 206,1 tỷ ñồng, chiếm 61,8%, trong ñó: Thanh toán công trình 
hoàn thành 91 tỷ ñồng, công trình chuyển tiếp 91,4 tỷ ñồng và bố trí các dự án mới 
23,7 tỷ ñồng. 

 b) Vốn bố trí từ nguồn thu sử dụng ñất cho ngân sách huyện, xã theo tỷ lệ ñiều 
tiết (120 tỷ ñồng): Ưu tiên bố trí cho giáo dục- ñào tạo, dạy nghề; trả nợ ngân sách tỉnh 
(vốn vay quỹ hỗ trợ phát triển) và thanh toán cho các công trình, dự án do huyện làm 
chủ ñầu tư. 

 c) Vốn bố trí từ nguồn thu sử dụng ñất: Hỗ trợ công tác lập hồ sơ ñịa chính và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 22 tỷ ñồng. 

 d) Vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương: Tổng số 564,7 tỷ ñồng, ñược 
phân bổ cho 17 nhóm chương trình, dự án, ñảm bảo ñúng mục tiêu, mức vốn ñược 
giao, ñịnh hướng của các bộ, ngành Trung ương.  

  (Nội dung cụ thể theo biểu phân bổ chi tiết kèm theo). 

 ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực HðND, các ban và ñại biểu HðND tỉnh kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi 
thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./. 

 

 

                                                  CHỦ TỊCH  
              

                                   Ngô ðức Vượng (ðã ký) 
        

 


