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BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Kinh té - Xã hôi HDND huyn ye dir thão Ngh quyêt phê 
duyt Danh mi1c cong trInh diêu chinh, bô sung sir cIiing ké hoch von dâu ti.r 

phát triên trung han thrc hin Chixong trInh Miic tiêu quôc gia xây dirng 
Nông thôn miii giai don 202 1-2025 trên dla  bàn huyn 

Thirc hin tinh than chi dao  cüa Thi.thng tn,rc Hi dông nhãn dan huyn ye 

vic thirc hin thâm tra ni dung trInh k' hop thr 10, HDND huyn khóa XII; 

Qua nghiên ciru TO' trInh s 317/TTr- UBND ngày 12/12/2022 cña UBND 
huyn dê ngh thông qua Danh miic cong trmnh diêu chinh, bô sung sü' diing kê 
hotch von dãu tu phát triên trung han thuc hin Chuong trInh Mc tiêu quôc gia 
xây dirng Nông thôn m9i giai doan 202 1-2025 trén dja bàn huyn. Ban Kinh tê - 
X hi tiën hành thãm tra và báo cáo HDND huyn rnt so ni dung sau: 

1. V ni dung to trInh 

- Thirc hin Quyêt dnh so 2138/QD-UBND ngày 5/8/2022 cüa UBND 
tinh Quâng Narn ye vic giao ké hoach dâu tu cong trung han  nguôn ngân sách 
trung uang, ngân sách tinh giai doan 202 1-2025, Quyêt djnh dã phân bô kinh phi 
cho huyn Dai  Lc thrc hin là: Ngân sách Trung 1.rcrng 70.452,479 triu dông, 
Ngân sách tinh 79.5 15,559 triu dOng. 

- UBND huyn dã thirc hin theo Nghj quyêt so 27/NQ-HDND ngày 
19/10/2022 cüa HDND huyn phê duyt danh m11c cong trInh sir ding von dãu tu 
phát triên trung han  thirc hin Chuo'ng trInh Miic tiêu quôc gia Xây dirng Nông 
thôn mi giai doan 202 1-2025, cho 222 cOng trinh, vi tong miirc dâu tu là: 
163.898 triu dông. Trong do: Ngân sách Trung uong là 62.842 triu dông, ngân 
sách tinh là 37.5 15 triu dong, ngân sách huyn là 39.954 triu dOng, ngân sách xã 
và huy dng các nguôn hç'p pháp khác là 23.585 triu dOng. 

- Nguôn kinh phi cOn 1a  theo Quyêt djnh sO 2138/QD-UBND ngày 
15/8/2022 cüa UBND tinh Quãng Nam phân bô cho huyn Dai  Lc cOn 'a là: 
Ngân sách Trung uong 7.609,715 triu dOng; ngân sách tinh 42.000 triu dông. 
UBND huyn diêu chinh, bô sung cho 32 cOng trInh, cu the nhu sau: 

Tong danh mi.ic diu chinh, bô sung là 32 cOng trInh, vO'i tng miirc du tu 
là: 77.4 19 triu dng. Trong do, ngân sách Trung uong 7.609 triêu dông, ngãn 
sách tinh 42.000 triu dng, ngân sách huyn 26.551 triu dông, ngan sách xã 
1 .258 triu dông. 

(Chi tié't theo phu lzc dInh Jcèm) 
H. Vé Ngh quyêt 
1. Vé thâm quyên ban hành Nghj quyêt 
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UBND huyn trinh d HDND huyên xem xët và ban hành Nghj quyêt phê 
duyt Danh miic cOng trinh diu chinh, b sung si:r diving k hoach von dâu tii phát 
trin trung han  thirc hin Chung trInh Muc tiêu quc gia xây drng Nông thôn mi 
giai doan 2021-2025 trên dja bàn huyn là dung th&m quyn. 

2. V can cfr pháp 1 d ban hành Nghj quyêt 
- Can cir Quyt dinh s 2138/QD-UBND ngày 15/8/2022 cüa UBND tinh 

Quâng Narn v vic giao k hoach du tu cong trurig han  ngun ngân sách trung 
uGng, ngân sách tinh giai doan 202 1-2025 cho các dja phuang; Quyêt djnh so 
2056/QD-UBND ngày 05/8/2022 cüa UBND tinh Quàng Nam ye quy djnh t' l 
h trçi tü ngân sách Nhà rurOc các cp cho các nOi  dung trong Chixcing trinh mic 
tiêu quc gia xay drng nông thôn mói trên dja bàn tinh Quáng Nam, giai doan 
202 1-2025. 

- Trên c s& Nghj quy& s 151/NQ-HDND ngãy 21/12/2021 cüa HDND 
huyn v diu chinh k hoach du tu trunghn giai doan 2021-2025; Nghj quyt so 
26/NQ-HDND ngày 19/10/2022 cüa HDND huyn v quy djnh t' 1 ho trq ngân 
sách nhà nuYc các cp thirc hin Chwmg trInh miic tiéu quc gia xây dirng Nông 
thôn mOi trên da bàn huyn Dai  Lc giai don 2021-2025 và Nghj quyêt so 
27/NQ-HDND ngày 19/10/20222 cüa HDND huyn v phê duyt danh miic cOng 
trInh sir diing k hoch vn du tu phát trin trung han thrc hin Chi.rng trinh 
Miic tiêu quc gia xây dirng Nông thôn mâi giai doan 2021-2025 trén dia bàn 
huyn. 

3. Ni dung dr tháo Nghi quyêt 

Ban Kinh t - Xä hi thng nht vi ni dung ci1a dr thão Nghj quyt. 

HI. Ban Kinh tê - Xã hi dé ngh 

- Cn chñ du tu các cong trInh phài trng tânt, tr9ng dim, tránh dan trãi 
danh mic dâu tu' nhO lé, dông thai dam bâo 100% giái ngãn von dung tiên d. 

- Vic xay dirng các cOng trInh nông thôn mài can duçc giám sat chat chë, 
thirc hin dam bão các thu tic theo quy djnh, dông thai tang cung cOng tác kiêm 
tra, thanh tra dê dam bâo duc dâu ti.r hiu qua, phát huy tác ding lâu dài. 

Ban Kinh t - Xãh)i cci bàn thng nht vOi dir tháo Nghj quyt phê duyt 
Danh miic cong trInh diêu chinh, bô sung su ditng ké hoach von dâu tu phát triên 
trung han  thirc hin Chuang trinh Miic tiêu quôc gia xãy diing Nông thOn mâi giai 
doan 2021-2025 trén dja bàn huyn. KInh dê nghj HDND huyn xem xét, thông 
qua.!. 

Ncinhân: '7 '.' INHTE-XAHOI 
ING BAN 

an Van Lan 

- TT HDND huyri (báo cáo); 
- TI UBND huyri; 
- Dti biêu HDND huyn; 
- Luii VT. 
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