
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI C1JIJ NGHIA VIT NAM 
HUYIN BA! LOC Bc lap — Tr do — Hnh phñc  

So: £9 IBC-HDND DaiLoc,r2gây13tháng12nám2022 

BAO CÁO 
Thãm tra cila Ban Kinh t - Xã hicüa HOND huyn 

ye dii thão Nghj quyêt ye kê hoch dâii ttr cong nàm 2023 

Thirc hin tinh than chi do ciia Thung trirc Hi dông nhân dan huyn v 
vic thirc hin thârn tra ni dung trInh k' h9p thr 10, HDND huyn khóa XII; 

Qua xem xét, nghiên ciru Ti trinh s 326/YTr-UBND ngày 14/12/2022 cüa 
UBND huyn dê nghj phê duyt kê hoach du tu cong näm 2023 và dr thào Nghj 
quyêt ye kê hoich du tu cong nAm 2023; 

Ban Kinh t - Xã hi cüa HDND huyn xin báo cáo vâi HDND huyn mt 
so ni dung nhu sau: 

1/ V cr s& pháp l dê ban hành Nghj quyêt 
Du tháo nghj quyêt di.rc xây dung dam bão co s pháp l và thâm quyên 

ban hành theo quy djnh pháp lut hin hành. 

H/ Vê ni dung dr thão Nghj quyêt 
Ban Kinh tê - Xã hi thông nhât ké hoach dãu ttr cong nàm 2023 cüa huyn 

Dii Lc gôm các ni dung ci the nhu sau: 

1.Nguônvôn: 

Kë hoach von dâu tu'. Ong nm 2023 là 156,158 trdông. Trong do: Ngân 
sách trung ucmg 22,820 t' dong, ngân sách tinh 75,012 t dong và ngân sách huyn 
58,326tdông. 

a! Ngân sách Trung u'o'ng, ngân sách tinh: 97,832 tr dông 

- Theo Quytdjnh sé 3371/QD-UBND ngày 09/12/2022 cüa UBND tinh ye 
vic giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - x hi, dir toán ngân sách nhà nuâc 
và kê hoach dâu tu von ngân sách nhà nurc näm 2023. 

b/ Von ngân sách huyn: 58,326 t' dông, bao gôm: 

+ Vn XDCB tp trung: 23,326 t dông. 

+ Vn Khai thác qu7 dat: 35 t dng. 

2. Phu'ong an phân bô vOn: 

- Déi vâi ngun ngân sách trung u'ang, tinh: Phân b theo các chucrng trInh 
rnic tiêu d ducc phé duyt theo Quyetdjnh so 3371/QD-UBND ngày 09/12/2022 
cüa UBND tnh ye vic giao chi tiêu ké hoach phát triên kinh tê - xä hôi, dir toán 
ngãn sách nhà nuic và kê hoach dãu tu vOn ngân sách nba nuâc nAm 2023. 

- Phân b các x, thj tr.n d.0 tu, thanh toán kMi lucing 15,8 t dng. 

- Phãn b trã my ngun di rng ngân sách huyR các cOng trInh thuc D an 
Kiên cO hóa he thông duO'ng huyn (DH) näm 2021, 2022 là 11,176 t dOng. 



KINH TE - XA HOI 
RU'NG BAN 

- Phân bô trá nci nguôn di i.1ng ngân sách huyn các cong trinh thuc 
Chucmg trmnh mlic tiêu Quôc gia xây dung nông thôn mó'i giai doan 2016 —2020 là 

417 triu dông. 

- Phân b trà nçi nhiêm vii quy hoach cüa huyn: 1,752 t' dông. 

- Phân b ngun di iirng ngân sách huyn d xãy dirng các Tri si Cong an 
xã, thj trân thuc Cong an tinh Quâng Nam là 1,6 tdông. 

- Phân bô thanh toán nçi d9ng XDCB các d an dä quyt toán thuc giai 
doan 2016-2020 là 6,136 t dng. 

- Phân bt thirc hin các dir an chuyn tiêp là 4,412 t dông. 

- Phân bô d an khi cOng theo k hoach ciia tinh là 5 t dông. 

- Phân b dir an khri cong mi cüa huyn là 5 t dông. 

- Di trng Chuo'ng trInh miic tiêu Quôc gia là 7,033 t' dông 

('Chi tiê'tphán b ci thé theo pIi biê'u kern theo) 

Ban Kinh t - X h.5i HDND huyn d nghj hoàn chinh ye th thirc, thông 
nhât vi ni dung dir thão Nghj quyêt. 

KInh trInh Hi dng nhân dan huyn quyt djnh, thông qua.!. 

Noinhân: 
- TI HDND huyn (báo cáo); 
- TT UBND huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Lu'u VT. 
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