
Phụ lục VII 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

TRUNG HẠN VÀ HÀNG NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 7 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN, NÂNG CAO THỂ TRẠNG, TẦM 

VÓC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ; PHÒNG CHỐNG SUY DINH 
DƯỠNG TRẺ EM 

(Kèm theo Quyết định số 34 /2022/QĐ-UBND  
Ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

1. Phân bổ vốn đầu tư 

a) Phân bổ vốn cho các địa phương: Không. 

b) Phân bổ vốn cho Sở, Ban, ngành: Phân bổ vốn cho Sở Y tế theo 
phương pháp tính điểm theo tiêu chí sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 
Số 

lượng  
Tổng     số     

điểm 

1 
Mỗi trung tâm y tế huyện được đầu tư xây 
dựng, sửa chữa, cải tạo 

300  a 300 x a 

 Tổng cộng điểm - -  

Nguồn số liệu (a) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế của các địa 
phương đã đăng ký cho các Bộ, ngành Trung ương, được tổng hợp trong báo cáo 
nghiên cứu khả thi của Chương trình. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

a) Phân bổ cho Sở, Ban, ngành: Phân bổ cho Sở Y tế 10% tổng vốn sự 
nghiệp của Dự án. 

b) Phân bổ vốn cho các địa phương: Theo phương pháp tính điểm của các 
tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 
Số 

lượng  
Tổng số điểm  

1 Mỗi xã khu vực III 50 a 50 x  a 

2 Mỗi xã khu vực II 30 b 30 x b 

3 Mỗi xã khu vực I 15 c 15 x c 

  Tổng cộng điểm  - - (1+2+3) 

 

Xã khu vực I, II, III được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và 
các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
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