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bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 20162020.
b) Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018
phù hợp khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018. Kế hoạch phải được xây
dựng theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải và nâng cao hiệu quả đầu tư; vốn bố trí
cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân trong năm
2018.
c) Danh mục dự án bố trí vốn năm 2018 phải thuộc kế hoạch đầu tư công trung
hạn 5 năm 2016-2020 đã được các cấp có thẩm quyền quyết định và vốn bố trí theo
thứ tự ưu tiên như sau:
- Bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa
bố trí đủ vốn, trong đó bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng XDCB cho dự án đã quyết
toán vốn đầu tư.
- Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc các Đề án theo Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp và vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại
hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; các dự án vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo
hình thức hợp tác công tư; vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA.
- Hỗ trợ vốn đầu tư cho các dự án của các xã khó khăn thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Tỉnh ủy.
- Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2018 và dự án chuyển tiếp hoàn
thành sau năm 2018 theo tiến độ được duyệt.
- Đối với dự án khởi công mới phải lựa chọn những dự án thực sự cấp bách, cần
thiết nhất và giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, lĩnh vực và đáp ứng đủ các
điều kiện sau:
+ Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;
+ Đến ngày 31/10/2017 đã có quyết định đầu tư dự án.
+ Mức vốn bố trí bảo đảm hoàn thành dự án nhóm B có tổng mức đầu tư dưới
800 tỷ đồng không quá 5 năm; dự án nhóm C không quá 3 năm.
d) Không bố trí vốn đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập,
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư theo quy định của pháp
luật về đầu tư công.
2. Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2018

