
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /UBND-KTN

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

                    
Quảng Nam, ngày      tháng 4 năm 2022

V/v nguồn vốn thực hiện Nghị 
quyết Quy định cơ chế khuyến 
khích bảo tồn, phát triển Sâm 
Ngọc Linh và dược liệu trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2022 - 2025

      Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh có Tờ trình số 1853/TTr-UBND trình 
HĐND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế khuyến khích 
bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, tổng nguồn vốn dự kiến bố trí 104.600.000.000 
đồng (Một trăm linh bốn tỷ, sáu trăm triệu đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh; trong 
đó: Nguồn vốn đầu tư phát triển: 15.000.000.000 đồng và nguồn vốn sự nghiệp: 
89.600.000.000 đồng. Đối với nguồn đầu tư phát triển (15.000.000.000 đồng), 
UBND tỉnh dự kiến sử dụng từ nguồn kinh phí bố trí cho Nghị quyết “Hỗ trợ 
trồng cây lấy gỗ làm nhà sắp xếp dân cư miền núi” trong kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại điểm 5, 
Mục II, Phần B, Biểu số 03 Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
do Nghị quyết "Hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà sắp xếp dân cư miền núi” không 
ban hành trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 và đã được tích hợp vào kế hoạch 
thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định 
số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đề nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh giải trình rõ hơn 
về dự kiến nguồn đầu tư phát triển bố trí thực hiện Nghị quyết Quy định cơ chế 
khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban 
hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan rà soát và tham mưu trình 
HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
cho phù hợp để chuyển nguồn kinh phí 15.000.000.000 đồng nêu trên sang bố trí 
thực hiện Nghị quyết này.

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất trình HĐND 
tỉnh khóa X kỳ họp thứ 7 thông qua và ban hành Nghị quyết để thực hiện./.

(Công văn này thay thế Công văn số 2277/UBND-KTN ngày 15/4/2022 
của UBND tỉnh)
Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
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