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Quảng Nam, ngày        tháng    năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ 
nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách 
trung ương năm 2023 còn lại  thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới 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 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 
ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

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 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, 
ngân sách tỉnh; tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy 
động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về 
phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Theo Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 của Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 thực 
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
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UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn 
đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại  thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

I. PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN Đ ẦU T Ư  PHÁT TRIỂN NGÂN 
SÁCH NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG Ư Ơ NG BỔ SUNG THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH QUẢNG NAM

1. Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn ngân sách Trung ương bổ sung 
thực hiện mục tiêu quốc gia nông thôn mới (vốn nước ngoài)

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 (vốn nước ngoài), theo đó bổ sung vốn đầu tư phát triển giai 
đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 
trong thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới: 
151.125.000.000 đồng.

TT Danh mục các chương trình Kế hoạch 2021 - 2025 
bổ sung (Triệu đồng)

I VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) 151.125

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thực 
hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở) 151.125

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh bổ sung vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (vốn nước ngoài) thực hiện Chương 
trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong thực hiện Chương trình mục 
tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, tổng số tiền: 151.125.000.000 đồng.

2. Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn ngân sách Trung ương bổ sung 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (vốn trong nước)

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 (vốn trong nước), tỉnh Quảng Nam được bổ sung: 
102.310.000.000 đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, 
bao gồm (i) bổ sung theo tiêu chí, định mức: 48.810.000.000 đồng, (ii) bổ sung 
vốn đầu tư cho Chương trình OCOP: 15.000.000.000 đồng, (iii) bổ sung thực 
hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước: 38.500.000.000 đồng. 

Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương 
giai đoạn 2021-2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (vốn 
trong nước, chưa bao gồm vốn đối ứng ngân sách tỉnh): 774.150.000.000 đồng 
(gồm: 671.840.000.000 đồng được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 
28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 102.310.000.000 đồng được giao bổ 
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sung tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ). 

3. Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 
bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (vốn trong nước)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất phương án phân bổ 
vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương bổ sung thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (vốn trong nước), tổng số tiền: 102.310.000.000 đồng, cụ thể như sau:

a) Phân bổ cho các địa phương theo tiêu chí, định mức (48.810.000.000 
đồng)

- Tiêu chí phân bổ: áp dụng theo tiêu chí quy định tại tiết b, điểm 2.1.1, 
khoản 2 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 
của HĐND tỉnh, cụ thể:

+ Xã đạt dưới 15 tiêu chí (trừ các xã dưới 15 tiêu chí là xã đặc biệt khó 
khăn đã có nguồn lực hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), các xã an toàn khu chưa đạt 
chuẩn nông thôn mới: hệ số 5,0 (có 09 xã).

+ Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: hệ số 3,0 (có 10 xã).
+ Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: hệ số 1,0 (có 117 xã(1)).
+ Hỗ trợ ngân sách trung ương cho huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới 

để tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn 
huyện nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025: hệ số 20 (có 02 huyện: Tiên Phước, 
Nông Sơn).

- Định mức phân bổ: tổng vốn đầu tư phát triển trung hạn bổ sung giai 
phân bổ theo định mức: 48.810.000.000 đồng, phân bổ cho 136 xã (giảm 01 xã 
Quế Trung) và 02 huyện nông thôn mới:

+ Xã hệ số 5,0: 09 xã x 210.388.000 đồng định mức x 5,0 = 
9.467.460.000 đồng.

+ Xã hệ số 3,0: 10 xã x 210.388.000 đồng định mức x 3,0 = 
6.311.640.000 đồng.

- Xã hệ số 1,0: 117 xã x 210.388.000 đồng định mức x 1,0 = 
24.615.396.000 đồng.

+ Huyện nông thôn mới (hệ số 20): phân bổ cho 02 huyện (Tiên Phước, 
Nông Sơn) đăng ký hỗ trợ ngân sách trung ương x 210.388.000 đồng định mức 
x 20 = 8.415.504.000 đồng (bình quân mỗi huyện 4.207.752.000 đồng).

(1) Giảm 01 xã so với tiêu chí tại tiết b, điểm 2.1.1, khoản 2 Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-
HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh: giảm xã Quế Trung, huyện Nông Sơn do xã Quế Trung đã có Nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lên thị trấn Trung Phước nên không thuộc phạm vi đầu tư của Chương 
trình NTM (Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15).
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b) Phân bổ vốn đầu tư cho Chương trình OCOP (15.000.000.000 đồng)
Theo quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai 
đoạn 2021-2025 thì thẩm quyền phê duyệt danh sách và hướng dẫn xây dựng 
các mô hình thí điểm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo Công 
văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn: Bố trí cho các địa phương 120,08 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển để 
triển khai một số mô hình chỉ đạo điểm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP 
gắn với vùng nguyên liệu địa phương, phát triển chế biến quy mô nhỏ và vừa; 
sản phẩm OCOP xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong quản lý tài 
nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với 
nâng cao vai trò cộng đồng (Danh sách các mô hình cụ thể do Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phê duyệt).

Tuy vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phê duyệt 
danh sách mô hình thí điểm trên địa bàn cả nước nên chưa có cơ sở để phân bổ 
chi tiết trung hạn Chương trình OCOP cho các ngành, địa phương.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết sau 
khi danh sách mô hình chỉ đạo thí điểm của Trung ương trong Chương trình 
OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để quyết định giao 
cụ thể nguồn kinh phí đầu tư (15.000.000.000 đồng) cho các đơn vị, địa phương 
để tổ chức thực hiện theo quy định.

c) Phân bổ thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh (theo chỉ đạo 
điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước): 38.500.000.000 đồng, gồm:

- Phân bổ trung hạn cho UBND huyện Nam Giang: 25.000.000.000 đồng 
(huyện “trắng xã nông thôn mới”) có thêm nguồn lực phấn đấu đạt mục tiêu đến 
năm 2025 có ít nhất 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không 
còn xã dưới 15 tiêu chí: mức phân bổ cụ thể cho từng xã giao UBND huyện 
Nam Giang rà soát trình HĐND huyện Nam Giang phân bổ cụ thể, phê duyệt 
danh mục công trình trung hạn cho các xã liên quan để đạt được mục tiêu đề ra 
nêu trên.

- Phân bổ trung hạn xây dựng thí điểm một số mô hình Trung tâm thu 
mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện (đại diện cho vùng duyên hải Nam 
Trung bộ): 13.500.000.000 đồng.

Đối với nội dung này, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 thì UBND tỉnh căn 
cứ quy hoạch các vùng sản xuất tập trung được phê duyệt và điều kiện cụ thể 
của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan chức năng có liên quan 
xây dựng dự án cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, làm cơ sở để 
bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, nội dung này có 
nhiều nội dung mới, muốn đầu tư thì phải theo quy hoạch, có đất đai đủ rộng, có 
quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đặc biệt công tác quản lý 
sau đầu tư, Trung tâm này chỉ hiệu quả khi có doanh nghiệp, hợp tác xã cùng 
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tham gia quản lý, đối ứng, do đó cần phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư để đảm 
bảo hiệu quả sau này. 

Vì vậy, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh rà soát lại 
quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, điều kiện về đất đai, nguồn lực, công 
tác quản lý sau đầu tư (nên gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã) để xây dựng dự 
án (bao gồm quyết định địa điểm, chủ đầu tư, quy mô đầu tư, nguồn kinh phí, 
phương thức hỗ trợ sau đầu tư) của Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an 
toàn cấp huyện trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư cho phù hợp, đảm bảo 
hiệu quả.

 (Chi tiết phương án phân bổ theo Phụ lục I đính kèm)
II. KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 

2023 CÒN LẠI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 
NÔNG THÔN MỚI

1. Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại
Tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2023 trong Chương 

trình nông thôn mới: 178.120.000.000 đồng. Đã phân bổ cho các địa phương là 
156.910.000.000 đồng(2), còn lại chưa phân bổ: 21.210.000.000 đồng.

Theo nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023: Căn cứ tổng mức vốn được hỗ 
trợ từ ngân sách trung ương năm 2023 được thông báo và điều kiện thực tế của 
từng tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án 
phân bổ vốn, phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết định.

2. Phương án phân bổ vốn đầu tư ngân sách Trung ương kế hoạch 
năm 2023 còn lại

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất phương án phân bổ 
vốn đầu tư ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2023 còn lại, tổng số tiền: 
21.210.000.000 đồng, như sau:

a) Phân bổ thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước (phân bổ cho huyện trắng xã nông thôn mới): 

Phân bổ cho UBND huyện Nam Giang: 15.400.000.000 đồng để thực hiện 
mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thông mới và không còn 
xã dưới 15 tiêu chí. Giao UBND huyện Nam Giang trình HĐND huyện thống 
nhất danh mục chi tiết để tổ chức thực hiện, theo như Nghị quyết số 38/NQ-
HĐND ngày 20/7/2022 HĐND tỉnh đã phân cấp (theo định mức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP 

(2) Đã phân bổ tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 
2023 và tại Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.  
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ngày 13/3/2023 thì kế hoạch năm 2023 huyện Nam Giang được phân bổ vốn đầu 
tư 10.000.000.000 đồng; tuy nhiên Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an 
toàn cấp huyện khả năng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên không phân bổ 
kinh phí năm 2023, do đó điều chuyển nguồn 5.400.000.000 đồng từ Trung tâm 
thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện sang phân bổ cho huyện Nam 
Giang, như vậy tổng kế hoạch vốn phân bổ cho huyện Nam Giang là 
15.400.000.000 đồng).

b) Chương trình OCCOP:
- Phân bổ 5.810.000.000 đồng để thực hiện Chương trình OCOP. 
- Theo quy định tại Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc bố trí vốn cho các địa 
phương để triển khai một số mô hình chỉ đạo điểm phát triển chuỗi giá trị sản 
phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương, phát triển chế biến quy mô 
nhỏ và vừa; sản phẩm OCOP xanh gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng trong 
quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và sản phẩm OCOP về dịch vụ du 
lịch gắn với nâng cao vai trò cộng đồng theo danh sách các mô hình cụ thể do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

- Tuy vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa phê 
duyệt danh sách mô hình thí điểm trên địa bàn cả nước nên chưa có cơ sở để 
phân bổ chi tiết Chương trình OCOP cho các ngành, địa phương.

- Do vậy đối với nội dung này, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh giao 
UBND tỉnh phân bổ chi tiết nội dung này sau khi sau khi Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách mô hình điểm và mô hình hoàn thành 
thủ tục đầu tư theo quy định.

(Chi tiết phân bổ kế hoạch vốn còn lại năm 2023 theo Phụ lục II 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, NN&PTNT;
- CPVP;
- Lưu:VT, KTN, KTTH.

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

[daky]
Trần Anh Tuấn
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