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BÁO CÁO
Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 đối với dự 

án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Dự án dự án mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản - Nhi 
Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019 tại 
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018; UBND tỉnh phê duyệt dự án 
đầu tư tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 với tổng mức đầu 
tư 59.715,121 triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển sang năm 2020 dự 
kiến bố trí cho dự án là 30.000 triệu đồng. Tuy nhiên, do dự báo hụt thu 
ngân sách tỉnh năm 2020, UBND tỉnh cắt giảm 24.500 triệu đồng của dự án 
tại Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020. Kế hoạch vốn của dự án 
còn lại 5.500 triệu đồng.

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Thông báo số 11/TB-
HĐND ngày 13/3/2020, Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 22/6/2020 của 
Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã có Công văn số 5903/UBND-TH 
ngày 09/10/2020 đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương 
phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho dự án Mua sắm 
trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản - Nhi với số tiền: 5.500 triệu đồng 
từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 295/HĐND-VP ngày 
22/10/2020 thống nhất phân bổ 5.500 triệu đồng từ Kế hoạch vốn năm 2019 
chuyển sang năm 2020 đối với dự án Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh 
viện Phụ sản - Nhi và đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả phân bổ vốn tại 
kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn 
số 295/HĐND-VP ngày 22/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
2955/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách 
tỉnh năm 2019 đã được chuyển nguồn sang năm 2020 đối với dự án Mua 
sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Phụ sản – Nhi với số tiền: 5.500 triệu 
đồng. 
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UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Gửi kèm các văn bản:
- Công văn số 295/HĐND-VP ngày 22/10/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh;
- Công văn số 5903/UBND-TH ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh;
- Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh)

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính,Y tế;
- Bệnh viện Phụ sản - Nhi
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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