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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư

 phát triển từ 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 giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 1434/TTr-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh 
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, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương bổ 
sung để thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 của Chương trình giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc 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 
652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tương Chính phủ; tại kỳ họp này, 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ 
ngân sách trung ương bổ sung để thực hiện Dự án 3 và Dự án 10 của 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, với tổng số tiền: 
14.656.000.000 đồng (trong đó: Tiểu dự án 2 - Dự án 3: 9.072 triệu đồng, Tiểu 
dự án 2 - Dự án 10: 5.584 triệu đồng) là cần thiết, đảm bảo đúng thẩm quyền theo 
quy định.

(Kèm theo bảng phân bổ chi tiết)
Qua rà soát Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy phương án phân bổ phù 

hợp quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại khoản 2 Điều 8 và 
khoản 2 Điều 15 Chương II Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 
của HĐND tỉnh và tỷ lệ phân bổ vốn chi tiết của dự án, từng địa phương theo 
quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Ban Dân tộc HĐND 
tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
thông qua. Ngoài ra, Ban đề nghị một số nội dung sau:

Theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ kế hoạch vốn, trên cơ sở nguồn 
vốn ngân sách trung ương bổ sung trong trung hạn lần này, đề nghị UBND tỉnh căn 
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cứ tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương, trình HĐND tỉnh bổ sung nguồn vốn 
đối ứng ngân sách tỉnh để đảm bảo thực hiện Chương trình

2. Về  dự thảo Nghị quyết: Đề nghị điều chỉnh kỹ thuật trình bày văn bản 
đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch 
vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương bổ sung để thực hiện Dự án 3 và Dự 
án 10 của 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, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

[daky]
Đinh Văn Hươm
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