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TỜ TRÌNH
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My

Kính gửi: Kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa XII.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021-2025;
Căn cứ các Nghị quyết ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam: số 

38/NQ-HĐND 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; 
số 39/NQ-HĐND về Phân bổ Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025 và Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát 
triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp năm 2022 
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;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam: số 2138/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2022 về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách 
trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; số 2178/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc giao Kế hoạch vốn đầu 
tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 nguồn ngân sách trung ương, 
ngân sách tỉnh 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 và 
số 2293/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 
giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 nguồn ngân sách trung ương, ngân sách 
tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam;



Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2021-2025, dự kiến sau khi 
được UBND tỉnh phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện các 
Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện tổng hợp, trình 
HĐND huyện tại Kỳ họp cuối năm 2022 xem xét, quyết nghị về Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025; tuy nhiên, tại các 
Quyết định giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG giảm nghèo 
bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  và Chương trình 
MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi) UBND tỉnh 
Quảng Nam giao cho UBND huyện tổng hợp danh mục công trình đầu tư công 
năm 2021-2025 trình HĐND huyện xem xét Quyết nghị và gửi danh mục các dự 
án đã được HĐND huyện phê duyệt cho các Sở, ngành có liên quan trước ngày 
30/9/2022. Vì vậy, UBND huyện Nam Trà My kính trình HĐND huyện khóa 
XII, kỳ họp lần thứ 6 xem xét Quyết nghị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện 
Nam Trà My, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện Nam Trà My là 488.737,426 triệu 
đồng, cụ thể như sau:

a) Kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện các 
Chương trình MTQG là 430.418,426 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 179.455 triệu đồng.
- Chương trình MTQG XD nông thôn mới: 19.420,426 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.
b) Kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các Chương trình 

MTQG là 58.319 triệu đồng, trong đó:
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 21.534 triệu đồng.
- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 9.000 triệu đồng.
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: 27.785 triệu đồng.
* Đối với nguồn ngân sách địa phương (huyện, xã), UBND huyện sẽ tổng 

hợp, trình HĐND huyện tại Kỳ họp cuối năm 2022 cùng với Kế hoạch vốn đầu 
tư công của huyện Nam Trà My giai đoạn 2021-2025 và cơ chế đối ứng nguồn 
vốn ngân sách cấp huyện, ngân sách xã để thực hiện các Chương trình mục tiêu 
quốc gia theo quy định.

 (chi tiết DMCT trong các phụ lục số 01, 02 và 03 kèm theo)



2. Một số giải pháp thực hiện
Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, UBND 
huyện Nam Trà My đã chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị được giao làm chủ 
đầu tư, thực hiện các nội dung như sau:

- Bám sát kết hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện 
các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Nam Trà My để triển khai thực 
hiện theo đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị được giao làm 
Chủ đầu tư; tăng cường quản lý vốn đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc về thủ tục đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, 
tiến độ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Đồng thời bố trí lồng ghép các 
nguồn vốn để tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải, phát huy hiệu quả đầu 
tư. UBND các xã và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện về tiến độ hoàn thành dự án, thanh quyết toán và giải ngân vốn 
đầu tư công theo quy định.

- Về thanh toán quyết toán và điều chỉnh kế hoạch vốn: UBND huyện 
giao Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện thường xuyên rà 
soát tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, những khó khăn vướng mắc... để 
kịp thời tham mưu UBND huyện 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.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát đầu tư xây dựng: Tăng cường 
công tác thanh tra và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng theo quy định nhằm 
nâng cao hiệu quả đầu tư, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư, nợ đọng xây 
dựng cơ bản. 

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trẻn; CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, UBND.

#ChuKyLanhDao
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