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V/v phối hợp tham mưu phương 
án phân bổ vốn đầu tư trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 bổ sung, kế 
hoạch vốn đầu tư năm 2023 còn 

lại trong Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới và vốn đối 
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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

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 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 về việc giao bổ sung 
kế hoạch đầu tư công trung hạn 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 
mục 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;

Thực hiện Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn triển khai vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn NSTW năm 2023 thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

Thực hiện Công văn số 21/YTCS-KH ngày 09/3/2023 của Ban Quản lý 
Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn 
ADB trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1256/UBND-KTTH 

ngày 09/3/2023 V/v tham mưu triển khai Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 
23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1068/UBND-KTTH ngày 
01/3/2023 V/v phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 449/SNNPTNT-NVTH ngày 
02/3/2023 V/v phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó,
- Tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) là 253.435 triệu đồng (trong đó: (i) 
bổ sung theo tiêu chí, định mức là 48.810 triệu đồng, (ii) bổ sung vốn đầu tư cho 
Chương trình OCOP là 15.000 triệu đồng, (iii) bổ sung thực hiện các nhiệm vụ 
đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là 38.500 
triệu đồng và bổ sung để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới 
y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB là 151.125 triệu đồng).

- Tổng vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 trong Chương trình NTM là 
178.120 triệu đồng. Đã phân bổ cho các địa phương là 156.910 triệu đồng(1), còn 
lại chưa phân bổ là 21.210 triệu đồng.

Để phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Chương trình 
NTM theo đúng quy định(2) và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 
Công văn số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023, Văn phòng Điều phối Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng phương án phân bổ và kính 
đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 bổ sung và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 còn lại của 
ngân sách Trung ương trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cụ 
thể:

I. ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 
BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(1) 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.  

(2) Đối với vốn bổ sung trung hạn giai đoạn 2021-2025: Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Quyết định 
số 07/2022/QĐ-TTg thì đối với phần vốn bổ sung trung hạn phải thông qua HĐND tỉnh; đối với vốn bổ sung 
các chương trình chuyên đề, vốn vay ODA: theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 38/NQ-
HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh thì đối với vốn đầu tư thực hiện các Chương trình chuyên đề, Chương 
trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á: Sau khi được 
trung ương phân bổ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
cho ý kiến trước khi phân bổ, sau đó tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Đối với vốn đầu tư phân bổ cho Chương trình OCOP, tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 có ghi chú: Chỉ phân bổ vốn 
OCOP năm 2023 sau khi cấp có thẩm quyền giao bổ sung vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; như vậy 
đến nay Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch trung hạn tại Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 
23/02/2023.
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1. Phân bổ cho các địa phương theo tiêu chí, định mức: 48.810 triệu 

đồng
a) 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 CTMTQG phát triển KTXH 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 NTM: Hệ số 1,0 (có 117 xã(3)).
- Hỗ trợ ngân sách trung ương cho huyện chưa đạt chuẩn NTM để tập 

trung hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM 
giai đoạn 2021- 2025: Hệ số 20 (có 02 huyện: Tiên Phước, Nông Sơn).

b) Định mức phân bổ: Tổng vốn đầu tư phát triển trung hạn bổ sung giai 
phân bổ theo định mức: 48.810 triệu đồng, phân bổ cho 136 xã (giảm 01 xã Quế 
Trung) và 02 huyện NTM:

- Xã hệ số 5,0: 09 xã x 210,388 triệu đồng định mức x 5,0 = 9.467,460
triệu đồng.

- Xã hệ số 3,0: 10 xã x 210,388 triệu đồng định mức x 3,0 = 6.311,640
triệu đồng.

- Xã hệ số 1,0: 117 xã x 210,388 triệu đồng định mức x 1,0 = 24.615,396 
triệu đồng.

+ Huyện NTM (hệ số 20): Phân bổ cho 02 huyện (Tiên Phước, Nông Sơn)
đăng ký hỗ trợ ngân sách trung ương x 210,388 triệu đồng định mức x 20 =
8.415,504 triệu đồng (bình quân mỗi huyện 4.207,752 triệu đồng).

2. Phân bổ vốn đầu tư cho Chương trình OCOP: 15.000 triệu đồng.
Giao UBND tỉnh căn cứ danh sách mô hình chỉ đạo thí điểm của Trung 

ương trong Chương trình OCOP do Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để 
quyết định giao cụ thể nguồn kinh phí đầu tư (15.000 triệu đồng) cho các đơn 
vị, địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định.

(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 là của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tại Công văn số 
1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 có nêu: Bố trí cho các địa phương 120,08 tỷ 

(3) Giảm 01 xã so với tiêu chí  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 pham vi đầu tư của Chương trình NTM 
(Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15).
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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 PTNT phê duyệt)).

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT 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, do đó kiến nghị HĐND 
tỉnh giao cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết sau khi có phê duyệt danh sách của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT (sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh sách 
mô hình điểm thì sẽ chỉ đạo xây dựng phương án, dự toán thực hiện mô hình 
trình cấp thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện phân bổ vốn).

3. Phân bổ thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh (theo chỉ 
đạo điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước): 38.500 triệu đồng, gồm:

a) Phân bổ trung hạn cho UBND huyện Nam Giang 25.000 triệu đồng 
(huyện “trắng xã NTM”) có thêm nguồn lực phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 
2025 có ít nhất 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM 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.

b) 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 triệu đồng.

Giao 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.

(Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 
1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 thì Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn 
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 tham gia quản lý, đối ứng, do đó cần phải cân nhắc kỹ 
trước khi đầu tư để đảm bảo hiệu quả sau này, nên kiến nghị HĐND tỉnh giao 
cho UBND tỉnh khảo sát thật kỹ, xây dựng dự án trước khi quyết định đầu tư).
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* Tổng vốn đầu tư công trung hạn phân bổ bổ sung trong Chương 

trình NTM giai đoạn 2021-2025 là 102.310 triệu đồng (=1+2+3).
(Chi tiết nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3 theo Phụ lục I đính kèm)

 4. Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó 
khăn vay vốn ADB: 151.125 triệu đồng.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 21/YTCS-KH ngày 09/3/2023 của Ban 
Quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn 
ADB trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, thì nguồn này thì Ban 
Quản lý Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn 
ADB hướng dẫn giao cho Sở Y tế(4) hoặc Ban Quản lý Chương trình Đầu tư phát 
triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Nội dung này theo Thông báo số 57/TB-UBND ngày 
03/3/2023 của UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho cơ quan, đơn vị có năng lực.

Do đó, nội dung này kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu 
UBND tỉnh giao chủ đầu tư và giao vốn trung hạn cho chủ đầu tư và vốn đối ứng 
để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn 
vay vốn ADB sau khi có đơn vị làm chủ đầu tư theo đúng quy định. 

(nội dung Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó 
khăn vay vốn ADB Văn phòng Điều phối NTM tỉnh không đưa vào phương án 
đề xuất phân bổ bổ sung kế hoạch trung hạn tại văn bản này; nội dung này do Sở 
Y tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu như hướng dẫn của Bộ Y tế).

II. ĐỐI VỚI VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TW NĂM 2023 CÒN LẠI
Tổng vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại 21.210 triệu 

đồng, theo như nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 
số 1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT có nêu: 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.

Đối với mô hình Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp 
huyện khả năng sẽ khó hoàn thành thủ tục đầu tư và giải ngân nguồn này trong 
năm 2023, do đó, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đề xuất phương án phân bổ 
vốn đầu tư ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2023 còn lại như sau:

1. 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 NTM): 

Phân bổ cho UBND huyện Nam Giang 15.400 triệu đồng để thực hiện 
mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 03 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã dưới 

(4) Trước đây UBND tỉnh đã có Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày  15/12/2020 giao Sở Y tế làm chủ đầu tư 
Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB
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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 PTNT hướng dẫn tại Công văn số 
1486/BNN-VPĐP ngày 13/3/2023 thì kế hoạch năm 2023 huyện Nam Giang 
được phân bổ vốn đầu tư 10.000 triệu 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 chuyển nguồn 5.400 triệu đồng từ 
Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện sang phân bổ cho 
huyện Nam Giang, như vậy tổng cho huyện Nam Giang là 15.400 triệu đồng).

2. Chương trình OCCOP:
Phân bổ 5.810 triệu đồng để thực hiện Chương trình OCOP. Giao UBND 

tỉnh phân bổ chi tiết nội dung này sau khi sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT phê 
duyệt danh sách mô hình điểm và mô hình hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy 
định.

3. Không phân bổ xây dựng thí điểm một số mô hình Trung tâm thu 
mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trong năm 2023, do nội dung 
này cần khảo sát kỹ để xây dựng dự án, chọn địa điểm, chủ đầu tư, phương án 
quản lý để đảm bảo hiệu quả sau này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nên 
chưa đủ cơ sở để bố trí vốn...; nếu phân bổ vốn năm 2023 thì cũng không giải 
ngân hết nguồn trong năm 2023 vì liên quan đến quy hoạch chi tiết, thủ tục đất 
đai, danh mục phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất nhưng hiện nay chưa xác 
định được địa điểm đầu tư, kế hoạch sử dụng đất).

(Chi tiết phân bổ vốn còn lại năm 2023 theo Phụ lục II đính kèm)
Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh thì đối với vốn đầu tư thực hiện các Chương trình 
chuyên đề: Sau khi được Trung ương phân bổ vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây 
dựng phương án trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi 
phân bổ, sau đó tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Do 
đó, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Thường trực HĐND tỉnh hoặc 
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến để phân bổ cho các địa phương.

Do nguồn kế hoạch còn lại ngân sách trung ương năm 2023 chưa phân bổ 
thực chất là nguồn đầu tư công trung hạn được giao bổ sung tại Quyết định số 
147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ được giao từ kế hoạch 
đầu năm nhưng chưa có hướng dẫn phân bổ thực hiện, nay Bộ Nông nghiệp và 
PTNT đã có hướng dẫn phân bổ thực hiện và đã hướng dẫn tính chất của từng 
nguồn vốn bổ sung; ngoài ra tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 
của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2023 có ghi chú: Chỉ phân bổ vốn OCOP năm 2023 sau khi cấp có thẩm quyền 
giao bổ sung vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; như vậy đến nay Thủ 
tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch trung hạn tại Quyết định số 147/QĐ-
TTg ngày 23/02/2023; có thể hiểu muốn giao được nguồn kinh phí còn lại năm 
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2023 phải giao nguồn đầu tư trung hạn bổ sung; do đó kính đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua phương án 
phân bổ nguồn đầu tư còn lại kế hoạch năm 2023 này cùng với việc thông qua 
nguồn đầu tư công trung hạn bổ sung giai đoạn 2021-2025 trong Chương trình 
NTM như đã kiến nghị tại mục I nêu trên. 

III. VỀ VỐN ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH TRUNG HẠN GIAI 
ĐOẠN 2021-2025 ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN BỔ SUNG

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 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 thì đối với tỉnh Quảng Nam sẽ đối ứng ít nhất 1,5 lần so với 
vốn ngân sách Trung ương phân bổ (tỷ lệ 1:1,5).

Tổng vốn ngân sách Trung ương phân bổ bổ sung trung hạn là 102.310 
triệu đồng thì tổng vốn đối ứng ngân sách tỉnh cần khoảng 153.465 triệu 
đồng (đối ứng 1,5 lần, không bao gồm đối ứng Chương trình đầu tư phát triển 
mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB do nguồn này có quy định đối 
ứng riêng). Do đó, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối tham 
mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung vốn đối ứng nêu trên vào kế hoạch đầu tư 
công trung hạn của tỉnh để đảm bảo đối ứng theo quy định của trung ương. 

(Kèm theo các văn bản có liên quan)
Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, sớm tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất để phân bổ cho các 
địa phương triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn (báo cáo);
- Giám đốc Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Chi cục PTNT;
- CPVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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