
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 
V/v chủ trương phân bổ kế hoạch vốn 

năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho dự 
án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh 

viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam 

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

        #DiaDiemNgayBanHanh 

      
           Kính gửi:     Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 5903/UBND-TH ngày 
09/10/2020 về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho dự 
án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, Thường 
trực HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất chủ trương phân bổ 5.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 
2019 chuyển sang năm 2020 cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Phụ 
sản - Nhi Quảng Nam (chủ đầu tư) theo đề nghị của UBND tỉnh. Đề nghị UBND 
tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ kế hoạch vốn tại kỳ họp 
thường lệ cuối năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh phúc đáp để UBND tỉnh phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH-ĐT, Y tế;
- VP UBND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, Phòng TH;
- Lưu VT, CVTH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                          
 

#ChuKyLanhDao 

Quảng Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2020Số: 295/HĐND-VP



   

                                                                                           



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

#DiaDiemNgayBanHanh 

V/v phân bổ kế hoạch vốn năm
2019 chuyển sang năm 2020 cho
dự án Mua sắm trang thiết bị y tế
cho  Bệnh  viện  Phụ  sản  –  Nhi
Quảng Nam

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019;

Căn cứ 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 kính báo cáo và 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 cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi, cụ thể như sau:

Dự án dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 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, đầu tư 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.

 UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân bổ
5.500 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho
dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng nam do
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam làm chủ đầu tư. UBND tỉnh sẽ tổng hợp,
báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ kế hoạch vốn.  

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Các Sở: TC, KH&ĐT, Y tế;
-Bệnh viện Phụ sản - Nhi;
-CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

            #ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 09 tháng 10 năm 2020Số: 5903/UBND-TH



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

      #DiaDiemNgayBanHanh 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 đã được

 chuyển nguồn sang năm 2020 cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế
 cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2019; 
Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách 
Nhà nước năm 2020; Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về chuyển 
nguồn kinh phí năm 2019 sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện; Quyết định số 
1806/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về cắt giảm dự toán chi ngân 
sách tỉnh năm 2020 do dự báo ngân sách tỉnh hụt thu;

Theo Công văn số 295/HĐND-VP ngày 22/10/2020 của Thường trực 
HĐND tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 202/TTr-
SKHĐT ngày 23/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi, số 
tiền: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng), từ nguồn vốn ngân 
sách tỉnh năm 2019 đã được chuyển nguồn sang năm 2020 (nguồn tiết kiệm chi 
ngân sách tỉnh năm 2019), để thực hiện dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho 
Bệnh viện Phụ sản – Nhi (mã số dự án: 7814222, Chương: 423, mã loại – khoản: 
132). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Bệnh viện Phụ sản – Nhi  chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kế hoạch vốn 

được giao đúng mục đích, hiệu quả; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy 
định; giải ngân kế hoạch vốn theo đúng thời hạn và thực hiện thanh, quyết toán 
theo quy định;

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2020Số: 2955/QĐ-UBND



Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát 
chi theo quy định.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, 
hướng dẫn, giám sát Bệnh viện Phụ sản - Nhi thực hiện dự án và giải ngân kế 
hoạch vốn đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả phân bổ kế hoạch vốn cho dự án, 
tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện 
Phụ sản - Nhi và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTN,KTTH,KGVX,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

              #ChuKyLanhDao 
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