
 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 

 Kế hoạch 

năm 2016 

 Kế hoạch 

năm 2017 

 Kế hoạch 

năm 2018 

 Kế hoạch 

năm 2019 

 Kế hoạch 

năm 2020 

TỔNG SỐ 8.011.933    5.954.502   139.900      4.083.721   358.235      856.855      1.161.146   1.246.990   460.495       1.020.056    

I Các Nghị quyết theo Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh 5.178.500    3.904.700   139.900      3.388.336   358.235      556.855      1.161.146   943.559      368.541       363.702       

1 

Thông báo số 582-TB/TU ngày 25/5/2015 của Tỉnh ủy QNam, Công văn số 277/HĐND-TTHĐ

ngày 15/11/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về đầu tư các dự án trọng điểm tại TTHC huyện

Nam Giang

160.000       100.000      100.000      10.000        30.000        30.000        30.000        -               Hoàn thành

2 

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày

19/7/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù thành phố Tam Kỳ, Hội An; thị xã Điện Bàn; huyện

Núi Thành

410.000       300.000      295.907      55.000        145.907      95.000        4.093           Chuyển tiếp

3 
Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông

thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
477.000       255.000      255.000      45.770        60.634        148.596      -               Hoàn thành

4 
Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường

các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020
1.024.000    702.200      48.000        654.200      115.710      120.060      418.430      -               Hoàn thành

5 
Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự

nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
260.000       260.000      48.900        173.112      14.720        48.539        2.706          68.647        38.500         37.988         Chuyển tiếp

6 
Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ trùng tu di tích cấp

tỉnh, di tích cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
87.500         87.500        61.872        5.421          13.051        20.000        10.500        12.900         25.628         Chuyển tiếp

7 
Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư kiên cố hóa

kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
700.000       450.000      408.000      45.000        60.000        34.000        94.000        175.000       42.000         Chuyển tiếp

8 

Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến

khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 -

2020

80.000         40.000        27.238        7.685          11.780        2.785          4.988          Hoàn thành

9 

Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013, Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày

08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội

dung trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

960.000       960.000      958.515      113.929      51.926        250.482      459.172      83.006         1.485           Chuyển tiếp

10 
Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
530.000       260.000      43.000        28.794        6.000          22.794        188.206       Chuyển tiếp

11 

Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày

28/9/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch

tập trung giai đoạn 2016 - 2020

40.000         40.000        10.698        2.240          8.458          29.302         

Phụ lục II

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /       /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục Nghị quyết, chương trình/ dự án

 Quyết định đầu tư 

 Lũy kế bố 

trí đến 2015 

 Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 

 Chuyển 

sang giai 

đoạn 2021 - 

2025 

Ghi chú Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

 Trong đó 
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 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 

 Kế hoạch 

năm 2016 

 Kế hoạch 

năm 2017 

 Kế hoạch 

năm 2018 

 Kế hoạch 

năm 2019 

 Kế hoạch 

năm 2020 

TT Danh mục Nghị quyết, chương trình/ dự án

 Quyết định đầu tư 

 Lũy kế bố 

trí đến 2015 

 Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 

 Chuyển 

sang giai 

đoạn 2021 - 

2025 

Ghi chú Tổng mức đầu tư 

 Tổng số 

 Trong đó 

12 

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/9/2018

của HĐND tỉnh về phát triển KTXH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng

đến năm 2025

450.000       450.000      415.000      105.865      100.000      150.000      59.135         35.000         Chuyển tiếp

II Các chương trình Nghị quyết bổ sung đã được thống nhất 2.833.433    2.049.802   -              695.386      -              300.000      -              303.432      91.954         656.354       

1 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các

xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa

bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

210.000       196.000      56.000        28.000        28.000         140.000       Chuyển tiếp

2 
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ

trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
100.000       10.000        -              10.000         Chuyển tiếp

3 
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát

triển du lịch miền núi tỉnh đến năm 2025
91.922         73.538        16.445        6.055          10.390         57.093         Chuyển tiếp

4 
Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với

người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh
335.000       286.000      100.000      100.000      186.000       Chuyển tiếp

5 
Công văn số 198/HĐND-VP ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về nguồn vốn sắp xếp

dân cư vùng Đông tỉnh Quảng Nam
1.000.000    1.000.000   301.938      300.000      1.938          Hoàn thành

6 
Công văn số 212/HĐND-VP ngày 27/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư đạt

chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới
160.000       126.564      126.564      93.000        33.564         -                Hoàn thành 

7 

Công văn số 338/TB-TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại

buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Phước, trong đó giao huyện nông thôn mới về đích năm

2022

80.000         80.000        26.564        26.564        53.436          Chuyển tiếp 

8 

Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư thôn, bản, ấp của

các xã đặc biệt khó khăn khu vực biện giới, vùng núi, vùng bãi ngay ven biển và hải đảo XD NTM

và giảm nghèo bền vững 

101.400       50.700        40.000        20.000        20.000         10.700         Chuyển tiếp

9 

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết

định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trồng rừng

gỗ lớn theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn

2019 - 2020

565.303       107.000      27.875        27.875        79.125         Chuyển tiếp

10 Dự án phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu 189.808       120.000      -              120.000       Chuyển tiếp
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 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 
 Tổng số 

 Trong đó: 

Năm 2020 

TỔNG SỐ 7.629.348   4.763.224   2.367.390   430.531      752.950       

A DANH MỤC CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 3.816.370   2.974.838   2.367.390   430.531      533.163       

I
Nghị quyết về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2025

47/2012-

19/9/2012
241.200      241.200      187.041      38.500        10.100         

II
Nghị quyết số về hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

161/2015-

07/7/2015; 

08/2020-

17/9/2020

87.400        87.400        61.947        12.900        20.600         

III

Nghị quyết số về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết

hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa

bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

 48-06/12/2018 210.000      196.000      56.000        28.000        28.000         

IV
Nghị quyết về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu

và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

205/2016-

26/4/2016
700.000      523.000      408.000      175.000      46.000         

V

Nghị quyết về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho

các nội dung trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh

96/2013-

12/12/2013; 

37/2016-

08/12/2016

600.000      600.000      874.171      86.606        100.000       
Đang trình NQ

thay thế

VI
Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh QNam

45/2018-

06/12/2018
22.100        40.000         Hỗ trợ sau đầu tư

Phụ lục III

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày          tháng       năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2020 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục/ dự án

Quyết định đầu tư
 Lũy kế vốn bố trí đến 

năm 2020 
 Kế hoạch 

năm 2021 
Ghi chúSố văn bản; 

ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tư 
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 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 
 Tổng số 

 Trong đó: 

Năm 2020 

TT Danh mục/ dự án

Quyết định đầu tư
 Lũy kế vốn bố trí đến 

năm 2020 
 Kế hoạch 

năm 2021 
Ghi chúSố văn bản; 

ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tư 

VII
Nghị quyết về phát triển KTXH miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn

2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

12/2017-

19/4/2017;  31-

28/9/2018

450.000      450.000      415.000      59.135        46.000         

VIII
Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh

đến năm 2025
47-06/12/2018 91.922        73.538        60.390        10.390        7.670           

IX
Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên

liệu
189.808      120.000      -              -              50.000         

X
Nghị quyết về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp

nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020

180/2015-

11/12/2015; 

30/2018-

28/9/2018

8.458          15.000         Hỗ trợ sau đầu tư

XI Nghị quyết về cơ chế đặc thù thị xã Điện Bàn

36/2016-

08/12/2016; 

13/2018-

19/7/2018

64.337        60.000        62.000        4.093           

XII
Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách

mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh

11/2019-

03/10/2019
335.000      286.000      116.782      -              100.000       

XIII
Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết

trong sản xuất và tiêu tiệu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn  

17/2019-

17/12/2019
100.000      100.000      -              15.000          Phân bổ sau 

XIV

Quyết định về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số

14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ trồng rừng

gỗ lớn theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ

tướng Chính phủ giai đoạn 2019 - 2020

114-16/4/2020 565.303      107.000      28.937        20.000          Phân bổ sau 

XV Kế hoạch về hỗ trợ thôn đặc biệt khó khăn
7627-

28/12/2018
101.400      50.700        40.000        20.000        10.700         
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 Tổng số 
 Trong đó: 

NS tỉnh 
 Tổng số 

 Trong đó: 

Năm 2020 

TT Danh mục/ dự án

Quyết định đầu tư
 Lũy kế vốn bố trí đến 

năm 2020 
 Kế hoạch 

năm 2021 
Ghi chúSố văn bản; 

ngày, tháng, 

năm

 Tổng mức đầu tư 

XVII

Công văn số 338/TB-TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy về kết luận của

Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tiên Phước,

trong đó giao huyện nông thôn mới về đích năm 2022

80.000        80.000        26.564        20.000         

B DANH MỤC MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 3.812.978   1.788.386   -              -              219.787       

I

Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng cuối năm 2020, trong đó thống nhất bố trí nguồn vốn sửa chữa,

hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do làm đường công

vụ phục vụ thi công cao tốc

15-15/7/2020 23.978        14.386        14.386         

II
Nghị quyết về đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao

thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
38-17/9/2020 2.804.000   1.532.000   170.000        Phân bổ sau 

III
Nghị quyết về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
33-17/9/2020 901.000      200.000      30.000         

IV
Nghị quyết về xây dựng chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới,

đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
09-17/9/2020 84.000        42.000        5.401           
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