
 Kế hoạch đã 

phân bổ 

 Giải ngân đến 

31/01/2020 
 Kế hoạch 

 Giải ngân đến 

31/12/2020 

 TỔNG CỘNG 52.703.938.730    10.301.686.226    48.547.164.489    17.870.939.149    30.676.225.340           

I  UBND THÀNH PHỐ HỘI AN 4.510.000.000       1.976.679.000       2.533.321.000       2.010.815.000       522.506.000                 

1
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây

dựng nông thôn mới 
       3.060.000.000 1.338.679.000       1.721.321.000       1.545.420.000       175.901.000                 

2  Hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia           800.000.000 800.000.000          465.395.000          334.605.000                 

3
Kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi

nhỏ 
          650.000.000 638.000.000          12.000.000            12.000.000                   

II  UBND HUYỆN ĐẠI LỘC -                         -                         478.454.985          347.852.500          130.602.485                 

1

Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT609 (phân đoạn

Km17+360 - Km20+440 và Km37+00 - Km46+250);

hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

 7805160 478.454.985          347.852.500          130.602.485                 

III  UBND HUYỆN QUẾ SƠN 7.300.000.000       6.328.102.000       971.898.000          758.016.000          213.882.000                 

1
Hỗ trợ trùng tu di tích cấp tỉnh, di tích cấp Quốc gia (Tu

bổ mộ cụ Phạm Nhữ Dực) 
 7859435 300.000.000          -                         300.000.000          263.449.000          36.551.000                   

Do Hội đồng gia tộc yêu cầu thời gian khởi công vào

cuối năm 2020 nên việc triển khai thi công không kịp

thời gian quy định. Đề nghị cho chuyển nguồn sang

năm 2021 để tiếp tục thanh quyết toán phần còn lại cho 

đơn vị thi công

2
Hỗ trợ ngân sách cấp xã trả nợ Chương trình mục tiêu

Quốc gia xây dựng nông thôn mới
7.000.000.000       6.328.102.000       671.898.000          494.567.000          177.331.000                 Đang chờ phê duyệt quyết toán hoàn thành

IV  UBND HUYỆN NÔNG SƠN -                         -                         2.370.776.500       1.369.509.800       1.001.266.700             

1
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây

dựng nông thôn mới 
2.370.776.500       1.369.509.800       1.001.266.700             Hiện nay đang làm thủ tục quyết toán hoàn thành

V  UBND HUYỆN THĂNG BÌNH -                         -                         2.370.776.500       1.369.509.800       1.001.266.700             

Phụ lục

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2019 ĐẾN 31/12/2020 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Đơn vị tính: Đồng

TT Tên chủ đầu tư/ dự án
Mã số dự 

án

 Kế hoạch vốn năm 2019 
 Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang 

năm 2020 

 Kế hoạch vốn năm 

2019 còn lại chưa giải 

ngân hết, có nhu cầu 

tiếp tục giải ngân đến 

31/12/2021 

Lý do chưa giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh năm 2019



2

 Kế hoạch đã 

phân bổ 

 Giải ngân đến 

31/01/2020 
 Kế hoạch 

 Giải ngân đến 

31/12/2020 

TT Tên chủ đầu tư/ dự án
Mã số dự 

án

 Kế hoạch vốn năm 2019 
 Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang 

năm 2020 

 Kế hoạch vốn năm 

2019 còn lại chưa giải 

ngân hết, có nhu cầu 

tiếp tục giải ngân đến 

31/12/2021 

Lý do chưa giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh năm 2019

1
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây

dựng nông thôn mới 
2.370.776.500       1.369.509.800       1.001.266.700             Hiện nay đang làm thủ tục quyết toán hoàn thành

VI  UBND HUYỆN NÚI THÀNH -                         -                         824.904.000          367.434.000          457.470.000                 

1
Hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây

dựng nông thôn mới 
824.904.000          367.434.000          457.470.000                 

Hiện nay đang làm thủ tục quyết toán hoàn thành;

UBND tỉnh thống nhất cho tiếp tục sử dụng tại Thông

báo số 127/TB-UBND ngày 09/4/2021

VII  UBND HUYỆN PHÚ NINH 21.206.938.730    1.100.595.861       20.106.342.869    4.513.180.049       15.593.162.820           

1 Hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới 14.930.768.000    295.724.000          14.635.044.000    3.253.104.000       11.381.940.000           
Mưa nhiều, khối lượng không đảm bảo giải ngân;

vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch

2 Phát triển giao thông nông thôn 783.431.500          783.431.500          586.094.200          197.337.300                 

3 Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) 3.130.000.000       3.130.000.000       673.981.849          2.456.018.151             

4
Hỗ trợ ngân sách cấp xã trả nợ Chương trình mục tiêu

Quốc gia xây dựng nông thôn mới
2.362.739.230       804.871.861          1.557.867.369       -                         1.557.867.369             

Hiện nay UBND các xã đang tập trung quyết toán

hoàn thành để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn

VIII  UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY 987.000.000          69.743.365            1.017.256.635       961.188.000          56.068.635                   

1
Phát triển giao thông nông thôn, Kiên cố hóa kênh

mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ
987.000.000          69.743.365            1.017.256.635       961.188.000          56.068.635                   

 Đường GTNT tổ 1 thôn 2 (từ đường ĐH vào cầu treo)  7805160 552.000.000          35.743.365            516.256.635          510.188.000          6.068.635                     Chủ đầu tư làm hồ sơ thanh toán chậm trễ

 Đường bê tông thôn 1, xã Trà Ka  7774607 100.000.000          58.000.000            42.000.000                   Do không có khối lượng

 Kênh Đá Bàn  7802590 435.000.000          34.000.000            401.000.000          393.000.000          8.000.000                     Chủ đầu tư làm hồ sơ thanh toán chậm trễ

IX  UBND HUYỆN NAM TRÀ MY 18.700.000.000    826.566.000          17.873.434.000    6.173.434.000       11.700.000.000           

1
Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức Hội chợ, phiên chợ

sâm Ngọc Linh 
 7747342 14.000.000.000    826.566.000          13.173.434.000    6.173.434.000       7.000.000.000             

2  Bảo tồn kiểm định sâm Ngọc Linh  7786640 4.700.000.000       -                         4.700.000.000       -                         4.700.000.000             

Hiện nay UBND các xã đang tập trung quyết toán

hoàn thành để thực hiện giải ngân kế hoạch vốn

Do thời tiết mưa nhiều, không triển khai thực hiện

được nên không có đủ khối lượng giải ngân


