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TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ sung danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển 

ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 
2022 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
vào dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 4568/TTr-UBND gửi 
HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ chín xem xét, ban hành Nghị quyết về Kế hoạch 
vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đối với nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 
nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chưa 
kèm theo Danh mục dự án đầu tư theo Tờ trình số 4568/TTr-UBND và dự thảo 
Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở điểm 1 Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP; dự kiến nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự 
án 4 năm 2022 và danh mục dự án đầu tư theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị 
liên quan của tỉnh thuộc đối tượng phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, 
UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 9 xem xét, bổ sung 
Phụ lục III. Danh mục dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu 
dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 
vào dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 
và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo Phụ lục 
III), cụ thể như sau:

- Vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2022 dự kiến phân bổ cho các cơ 
quan, đơn vị của tỉnh để thực hiện của Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 của Dự án 4 
là  22,830 tỷ đồng, cụ thể: phân bổ cho 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trường Cao đẳng Y tế 
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Quảng Nam để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: 21,735 tỷ đồng; phân bổ cho 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội để thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4: 1,095 tỷ đồng)

- Vốn đối ứng ngân sách tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh: 
3,425 tỷ đồng (22,830 tỷ đồng x 15%; do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%);

Đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện Chương trình 
trong năm 2022 là 3,425 tỷ đồng, nguồn vốn này chưa được bố trí năm 2022 
theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch 
đầu tư công năm 2022 và Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của 
UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022. Do đó, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bổ sung 
3,425 tỷ đồng vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 hoặc bố trí trong kế 
hoạch vốn năm 2023 để UBND tỉnh quyết định phân bổ cho các cơ quan, đơn vị 
nêu trên để thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 theo đúng quy định.

Kính trình./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh 
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khoá X, Kỳ họp thứ 9;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các Sở: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC, TP, YT, 
NN&PTNT, TT&TT, XD;
- Lưu: VT, TH, KGVX.

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

[daky]
Trần Anh Tuấn
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