
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng    năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công mới

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó quy định: “Giao UBND tỉnh xây dựng 
phương án phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới năm 2022 chưa 
đảm bảo thủ tục đầu tư, thống nhất phương án phân bổ với Thường trực HĐND 
tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất”. 

Theo Tờ trình số 8725/TTr-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh đề 
nghị HĐND tỉnh khóa X thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó có 
đề xuất mức bố trí kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án khởi công mới như sau: Bố 
trí cho dự án nhóm B khoảng 8% và dự án nhóm C khoảng 24% phần vốn ngân 
sách tỉnh trong tổng mức đầu tư; riêng bố trí bồi thường giải phóng mặt bằng dự 
án Mở rộng Trường bắn - Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng 
Nam tại xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước là 16.000 triệu đồng, dự án Hoàn thiện 
đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) là 190.556 triệu đồng. 

Tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2022 là 719.579 
triệu đồng, để bố trí cho 84 dự án (chưa kể hỗ trợ thông qua ngân sách huyện cho 
UBND huyện Phước Sơn và UBND huyện Đông Giang cải tạo, nâng cấp cơ sở 
vật chất phục vụ tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam 
và Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 
- 2025) gồm: 78 dự án sử dụng nguồn ngân sách tỉnh (447.810 triệu đồng) và 6 
dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương (271.769 triệu đồng). 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh đã phân bổ 27.900 triệu đồng cho 04 dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư 
tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 (dự án Nâng cấp, mở rộng 
đường ĐT609, đoạn An Điềm – A Sờ: 19.000 triệu đồng; dự án Trường THPT 
Quế Sơn: 4.800 triệu đồng; dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở Công an 
tỉnh: 2.500 triệu đồng; dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ: 
1.600 triệu đồng). 

Đến ngày 18/4/2022, UBND tỉnh đã báo cáo và được Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho 16 dự án khởi 
công mới năm 2022 đã đảm bảo thủ tục đầu tư, trong đó có 14 dự án sử dụng 
nguồn vốn ngân sách tỉnh là 69.800 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân 
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sách tỉnh và 02 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, với số tiền 19.360 triệu 
đồng1, như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục  đính kèm)

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải phân bổ 
hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trước ngày 31/3/2022 nếu không sẽ điều 
chuyển sang các Bộ, ngành, địa phương khác (Công văn số 1993/VPCP-TH ngày 
31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ), nên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 863/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn 
vốn ngân sách Trung ương năm 2022 còn lại, với tổng số tiền: 61.853.000.000 
đồng cho dự án Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng 
(50.136 triệu đồng) và dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 
– 2020 (11.717 triệu đồng); riêng đối với số vốn dự kiến bố trí cho dự án Hoàn 
thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) (190.556 triệu đồng), UBND tỉnh đang 
báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép được 
phân bổ kế hoạch vốn sau khi dự án được phê duyệt theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, TN&MT;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Tiên Phước;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh

1 Tổng số dự án đã được phê duyệt là 27 dự án, trong đó có 04 dự án đã được giao kế hoạch vốn tại Quyết định 
3626/QĐ-UBND ngày 08/12/2022; đến ngày 18/4/2022, UBND tỉnh đã báo cáo đề nghị phân bổ cho 23 dự án, 
Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất phân bổ kế hoạch vốn cho 16 dự án.
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