
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN DÂN TỘC 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 266/BDT-CS&TT Quảng Nam, ngày 15 tháng 3 năm 2023 
V/v tham mưu giao bổ sung kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngânsách trung ương và chỉ tiêu 

thực hiệnChương trình MTQG 

phát triển KT-XH vùng DTTS và 

MNgiai đoạn 2021 – 2025. 

 

  

Kính gửi: Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 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; 

 Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam 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; Nghị quyết số  

41/HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 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; 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị phân bổ vốn đầu tư phát triển bổ sung nguồn 

ngân sách trung ương và ngân sách tỉnhthực hiện Dự án 3 và Dự án 10 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, như sau: 

1. Cơ sở đề xuất tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư bổ sung dự án 3 và dự án 10 

- Nghị quyết 41/HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân 

bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025: 

+ Vốn Dự án 3: 24.668 triệu đồng; 

+ Vốn Dự án 10: 15.182 triệu đồng. 

Tổng cộng vốn 02 dự án: 39.850 triệu đồng. 

Như vậy, Dự án 3 chiếm tỷ lệ 61,9% (làm tròn ) so với tổng số kinh phí 

02 dự án và Dự án 10 chiếm 38,1 %. 

2. Phương án phân bổ: Nội dung phân bổ sung phân bổ cho các địa 

phương, không phân bổ cho các sở ngành cấp tỉnh 

a) Đối với Dự án 3:  



- Tổng vốn trung ương phân bổ lần này: 14.656 triệu đồng x 61,9% = 

9.072 triệu đồng. 

b) Đối với Dự án 10:  

- Tổng vốn trung ương phân bổ lần này: 14.656 triệu đồng x 38,1% = 

5.584 triệu đồng. 

(kèm theo phụ lục phân bổ vốn) 

3. Bổ sung chi tiêu thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam (theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 và 

Quyết định Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướngChính 

phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngânsách trung 

ương giai đoạn 2021 – 2025) 

a) Đối với xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025: đạt 52,6% thoát 

khỏi xã ĐBKK. 

 b) Đối với thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025: đạt 52,6% thoát 

khỏi thôn ĐBKK. 

Trên đây là nội dung đề xuất phân bổ bổ sung vốn đầu tư phát triển thực 

hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025; Ban Dân tộc gửi Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp trình UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, CS&TT. 
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A Lăng Mai 
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