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TỜ TRÌNH
Về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương 
giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và 
điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại 
Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và 
tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về 
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát 
triển và vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai 
đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Quảng Nam 
được bổ sung: 14.656.000.000 đồng để thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 của 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất giao bổ sung kế hoạch vốn 
đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Dự 
án 3 và Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với 
tổng số tiền: 14.656.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu 
đồng), cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu:VT, KTN, KTTH.

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

[daky]
Trần Anh Tuấn
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