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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa 
phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My 

(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII)

Qua nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa 
phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ban 
Kinh tế - Xã hội xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau :

I. Về căn cứ
Căn cứ Khoản 3, Điều 62 của Luật đầu tư công quy định:“ Căn cứ nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Hội 
đồng nhân dân cấp huyện quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp 
mình, bao gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục, mức vốn 
ngân sách địa phương bố trí cho từng dự án và mức vốn bổ sung có mục tiêu cho 
ngân sách cấp dưới”. Như vậy UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị 
quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và quy định 
tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình 
MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My là đúng thẩm quyền quy định.

II. Về nội dung 
1. Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Nam 

Trà My là 1.599.349 triệu đồng. Trong đó: Nguồn NSTW hỗ trợ theo mục tiêu 
254.045 triệu đồng1; Nguồn vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia 430.418 triệu đồng2; Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu 
542.180 triệu đồng3; Vốn ngân sách địa phương 372.705 triệu đồng4.

1 Trong đó: Dự án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp: 1.000 triệu đồng. Chương trình AN-QP khu vực trọng điểm:
139.045 triệu đồng. Quyết định 2085/QĐ-TTg:8.000 triệu đồng. Hỗ trợ các dự án cấp bách:106.000 triệu đồng.
2 Trong đó : Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 179.455 triệu đồng.Chương trình MTQG XD nông thôn 
mới:19.420 triệu đồng. Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 
231.543 triệu đồng
3 Trong đó:Đối ứng thực hiện các CT MTQG, số tiền 61.119 triệu đồng; Thực hiện các đề án, Nghị quyết HĐND 
tỉnh, số tiền 27.811 triệu đồng; Các nguồn vốn đầu tư thanh/quyết toán theo hình thức chi thường xuyên, số tiền 
56.410 triệu đồng; Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án khác, số tiền 396.840 triệu đồng; 
4 Trong đó : Nguồn XDCB tập trung: 94.980 triệu đồng. Nguồn thu sử dụng đất: 15.092 triệu đồng. Nguồn đầu tư 
phát triển khác : 262.633 triệu đồng;
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Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nguồn vốn đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 – 2025, các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn Kế hoạch đầu tư 
công giai đoạn 2021 – 2025 và Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 – 2025. Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND huyện cần quan tâm: 
Phân bổ vốn đầu tư công phải đảm bảo cân đối, không bố trí dàn trải, bảo đảm hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư; không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản vượt quá khả năng 
thanh toán của ngân sách địa phương; chỉ giao kế hoạch vốn đối với các dự án đã 
đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu 
tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Kế hoạch đầu tư công năm 
2021-2025 phải tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XIX đề ra, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển 
quy hoạch vùng huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của 
huyện.

2. Quy định về tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương (gồm ngân sách cấp 
huyện, ngân sách cấp xã và huy động đóng góp) để triển khai thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia

Qua nghiên cứu Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện; Ban kinh 
tế - Xã hội cơ bản thống nhất Quy định về tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương để 
triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gồm các chương trình : 
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; 
Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới; 

a) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 
và miền núi

Theo Điều 16 – Quy định kèm theo 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 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, thì: “Ngân sách huyện, xã đảm bảo 20% của 15% nguồn vốn ngân 
sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình”. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất 
quy định về tỷ lệ vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động đóng góp như sau:

- Đối với các dự án giao cho các phòng, ban chuyên môn của huyện làm chủ 
đầu tư: ngân sách huyện đảm bảo 100% tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định tại Nghị 
Quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

- Đối với các dự án giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư: Ngân sách 
huyện đảm bảo 95%, ngân sách xã và huy động đóng góp đảm bảo tối thiểu 5% tỷ 
lệ vốn đối ứng theo quy định tại Nghị Quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 
20/7/2022.

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Theo Điều 12, Mục 2, Chương 2 – Quy định kèm theo Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định 
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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 giảm 
nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, thì: “Ngân 
sách huyện, xã đảm bảo 3% nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện 
chương trình”. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất quy định về tỷ lệ vốn ngân sách 
cấp huyện, xã và huy động đóng góp như sau:

- Đối với các dự án giao cho các phòng, ban chuyên môn của huyện làm chủ 
đầu tư: ngân sách huyện đảm bảo 100% tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định tại Nghị 
Quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022.

- Đối với các dự án giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư: Ngân sách 
huyện đảm bảo 95%, ngân sách xã và huy động đóng góp đảm bảo tối thiểu 5% tỷ 
lệ vốn đối ứng theo quy định tại Nghị Quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 
20/7/2022.

c) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Trên cơ sở tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách huyện, xã quy định tại Phụ lục I –

kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam 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; Ban Kinh tế - 
Xã hội thống nhất quy định về tỷ lệ vốn ngân sách cấp huyện, xã và huy động đóng 
góp như sau:

-  Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch cấp xã; quy hoạch chi tiết trung 
tâm xã, khu chức năng5

- Xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp6: Trường học (MN, TH, THCS); 
trạm y tế xã; cầu dân sinh; nhà văn hóa xã; khu thể thao xã; nhà văn hóa thôn, nhà 
làng truyền thống; khu thể thao thôn; chợ nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp 
xã, hạ tầng thương mại nông thôn; xây dựng, cải tạo nghĩa trang nhân dân; thoát, 
xử lý nước thải khu dân cư; cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông 
thôn cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn, cảnh quan nông thôn; công trình 
cấp nước sinh hoạt; hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai của xã; hạ tầng 
các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; hệ thống hạ tầng công 
nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và 
chuyển đổi số ở nông thôn; hỗ trợ camera an ninh ở xã, thôn; bê tông hóa, cứng 
hóa đường giao thông nội đồng, cống thoát nước đường giao thông nội đồng; hỗ 
trợ đầu tư hạ tầng các điểm du lịch nông thôn.

- Khu, điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi7.

5 Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, bình quân không quá 350 triệu đồng/xã; Ngân sách huyện bố trí 
phần còn lại (150 triệu đồng/xã).
6 Ngân sách trung ương, tỉnh: 90% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách huyện: tối thiểu 09% tổng mức 
đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách xã: tối thiểu 01% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt.
7 Ngân sách tỉnh: 90% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách huyện: tối thiểu 09% tổng mức đầu tư (dự 
toán) được duyệt. - Ngân sách xã: tối thiểu 01% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt.
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- Cảnh quan môi trường nông thôn8 (hỗ trợ phát triển đường cây xanh bóng 
mát)

- Giao thông nông thôn và cống hộp trên đường giao thông nông thôn9

-  Thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước10

-  Hỗ trợ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu11

- Hỗ trợ nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến trong xây dựng NTM12 
- Các nội dung khác có liên quan trong Chương trình NTM13. Ngân sách 

huyện bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp để các xã thực hiện.
III. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn 

đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên 
địa bàn huyện Nam Trà My khi được phê duyệt sẽ mang tính định hướng, làm cơ 
sở xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội 
của huyện, khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương. 
Trên cơ sở quy định của Luật đầu tư công 2019, nghị quyết của HĐND tỉnh, các 
văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của huyện giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện đã xác định các giải 
pháp nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn huyện, đẩy mạnh việc phân cấp trong quản lý đầu tư công. 
Ban Kinh tế- Xã hội cơ bản thống nhất với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương 
thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ban đề nghị 
UBND huyện :

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn 2021-
2025 phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-
2025. Chủ động, sắp xếp các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án đã 

8 Ngân sách trung ương, tỉnh: 90% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách huyện: tối thiểu 09% tổng mức 
đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách xã: tối thiểu 01% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt
9 Ngân sách huyện bố trí đối ứng theo tỷ lệ, mức hỗ trợ áp dụng theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị quyết số 
38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
10 Ngân sách huyện bố trí đối ứng theo tỷ lệ, mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 
tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
11 Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/thôn. Ngân sách huyện bố trí tối thiểu 200 triệu đồng/thôn
12 Ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư (dự toán) được duyệt. Ngân sách huyện và huy động 
đóng góp bố trí phần còn lại.
13 Hội nghị, hội thảo, trực báo; công tác phí; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng 
học, mua sắm thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo lưu động và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 
tạo cho các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; sự nghiệp môi trường; 
mua sắm trang thiết bị văn hóa thôn, dụng cụ thể thao, văn hóa, y tế; mô hình an ninh trật tự; công tác đánh giá, 
thẩm tra, thẩm định xét công nhận, lấy ý kiến hài lòng người dân; lễ công bố, phát động; thực hiện thông báo và gắn 
biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; 
đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân 
nông thôn….



5

được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cần thiết, quan trọng và khả năng 
thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; tập trung bố trí nguồn vốn đầu tư công để 
hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm có 
ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư; các giải pháp thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế để tạo nguồn thu cho ngân sách; Quyết liệt trong việc chỉ 
đạo, kiểm tra các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng dự án, bàn giao, 
quản lý, nâng cao hiệu quả các công trình.

- Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, những khó 
khăn vướng mắc... kịp thời thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư của các 
dự án không có khả năng giải ngân cho các dự án có khối lượng hoàn thành nhưng 
chưa đủ vốn, kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư. Không bố trí đủ vốn cho các dự 
án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn tất công tác quyết toán theo quy định.

IV. Về dự thảo Nghị quyết 
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị 

quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn 
đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên 
địa bàn huyện Nam Trà My. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và quy định tỷ lệ vốn đối ứng 
từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn 
huyện Nam Trà My; Kính trình HĐND huyện khóa XII, kỳ họp thứ 7 xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- các Ban HĐND, UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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