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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Quy định cơ chế lồng 

ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây 
dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn 
vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo 
cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh một số nội dung sau:

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết 
về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng 
dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là đảm bảo theo 
quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 
cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự thảo đã được cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn chỉnh trên cơ sở góp 
ý của một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh tỉnh nhận thấy các nguyên tắc lồng ghép, huy động các nguồn vốn, 
nội dung thực hiện và quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện cơ 
chế đặc thù trong các chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản phù hợp. Trong đó, 
đối với đối với 06 huyện miền núi cao tỷ lệ tối thiểu đạt 10%, 03 huyện miền núi 
thấp tỷ lệ tối thiểu đạt 15% và các huyện, thị xã, thành phố còn lại tỷ lệ tối thiểu 
đạt 20% trong tổng số các danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù các Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Việc ban hành quy định nêu trên là cần thiết, nhằm cụ thể hoá các quy định 
của Trung ương, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai 
thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu, ban hành văn bản hướng dẫn có liên 
quan như ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy trình, thủ tục đầu tư, cơ 
chế huy động các nguồn đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân, cơ chế thanh, quyết toán công trình..., để các địa phương thuận lợi trong 
việc triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả, 
nhất là đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn trong năm kế hoạch. Trong quá trình tổ 
chức triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi để kịp thời tháo gở những khó 
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khăn, vướng mắc; trường hợp cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều 
chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự 
án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Kính báo cáo HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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