
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHtA VIT NAM 
HUYN DiI LQC Doe Ip - Tçr do - Hnh phüc 

s&4C /TTr-UBND Dgi L5c, ngày AL' tháng  All nàin 2022 

T TRINH 

Be nghj thông qua Danh mic cong trInh diu chinh, bô sung sir diing kê 
hoch vOn dâu tir phát triên trung han thrc hin Chirong trInh Miic tiêu qu6c 

V A .( - A• S A A A A A . A , gia phat trien kinh te - xa hçn vung dong bao dan t9c thieu so va mien nui giai 
don 2021-2025 trên da  bàn huyn 

KInh gui: Hi dng nhân dan huyn Dai  Lc. 

Can cir Lu.t d.0 tu Cong ngày 13/6/2019; 

Can ci:r Lut Ngân sách nhà nuóc ngày 25/6/20 15; 

Can cr Ngh djnh s 40/2020/ND-CP ngày 6 tháng 4 näm 2020 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cong 2019; 

Can cü Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 näm 2016 cüa 
ChInh phCi ye quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nuOc; 

Can cir Quyt djnh s 2178/QD-UBND ngày 19/8/2022 cüa UBND tinh 
Quàng Nam ye vic giao kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 2021 — 2025 
và 11am 2022 nguôn ngân sách trung uong, ngân sách thrc hin Chuong trInh 
MTQG phát triên kinh tê - xã hOi  vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi trén 
dja bàn tinh Quàng Nam; 

Can cü Nghj quyt s 25/NQ-HDND ngày 19/10/2022 cüaHDND huyn 
Dai Lc ye phê duyt danh miic cong trInh si:r diing kê hoach von dâu tu phát triên 
trung hn thirc hin Chucing trInh Mijc tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xa hi 
vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi giai doan 2021-2025 trên dja bàn 
huyn; 

Can cü Cong van so 48041UBND-TCKH ngày 04/11/2022 cüa UBND 
huyn Dai  Lc ye vic triên khai thirc hin Nghj quyêt so 25/NQ-HDND ngày 
19/10/2022 cüa HDND huyn Dai LOc; 

Can cu Quyêt djnh s 1607/QD-UBND ngày 17/11/2022 cüa UBND huyn 
ye phê duyt Báo cáo kinh tê - k thut dr an dâu tu xây drng cOng trInh: Nâng 
cap COng trInh thüy 1çi thôn Yêu; Dja diem: Xã Dai  Hung, huyn Dai  Lc, tinh 
Quàng Nam; 

Trên co sO' TO' trInh s 288/TTr-UBND ngày 08/12/2022, Báo cáo Ci.ia 
UBND xa Di Hung và TO' trmnh so 459/TTr-UBND ngày 09/12/2022 cüa PhOng 
Tài chInh — Kê hoachvê viçc dé nghj diêu chinh, bô sung danh miic cOng trmnh sO' 
dirng kê hoach von dâu tu phát triên trung han  thrc hin Chuang trInh Miic tiêu 
quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng dOng bào dan tc thiêu so và mien niii 
giai doan 2021-2025 trên dja bàn huyn; 
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UBND huyn kInh trInh HDND huyn Dai  Lc thng nht thông qua 
Danh m1c cong trInh diêu chinh, bô sung sir dicing kê hoch von dâu tix phát trin 
trung hin thirc hin Chuo'ng trInh M%ictiêu quôc gia phát triên kinh t - xa hôi 
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai don 202 1-2025 trén dia bàn 
huyn, vâi các ni dung nhu sau: - 

1. Danh mic diêu chinh giai don 2021 — 2025: 

1.1. Diu chinh TMDT cong trInh H thng nrn9c sinh ho?t tir chy thôn 
Yu: 

- COng trInh H thng nuOc sinh hoat tir chây thôn Yêu có TMDT ducic phê 
duyt tai  Nghj quyêt so 25/NQ-HDND ngày 19/10/2022 cüa HDND huyên Dai 
Lc là 3.459 triu dông. Trong do: Ngân sách trung ucing 3.008 triu dông, ngân 
sách tinh 361 triu dông, ngân sáth huyn 90 triu dOng. 

- Nay diêu cMnh tong mü'c du tw tang mü'c du tir cong trInh H thông 
nurc sinh hot tir chãy thôn Yêu thành 3.900 triu dông. Trong do: Ngân sách 
trung ucing 3.008 triu dông, ngân sách tinh 361 triu dông, ngãn sách huyên 90 
triu dông và ngân sách xA 441 triu dông (theo Báo cáo so 178/BC-UBND ngày 
08/12/2022 cüa UBND xã Dai  Hung ye kêt qua thâm djnh nguOn và khã näng can 
dôi vOn phân ngân sách xã và vOn hçp pháp khác cüa cong trmnh H thông nuc 
sinh hoat tir chày thôn Yêu). 

L do: D phü hcTp vi hin trng cüa dir an, darn báo cung c.p nuóc sinh 
hoat cho thôn yêu. 

- Vic thay di nay không lam thay di cci cu djnh müc nguôn vn ngân 
sách cüa các cap. Tong mirc dâu tu tang them do nguOn ngân sách xa dOi lrng. 

1.2. Diu chinh TMDT cong trInh Nâng cp Cong trInh thüy igi thôn Yu: 

- Cong trInh Nâng cp Cong trInh thüy lçii thôn Yu có TMDT duçic phê 
duyt tai  Nghj quyêt sO 25/NQ-HDND ngày 19/10/2022 cUa HDND huyn Dai 
LOc là 1.5 89 triu dông. Trong do: Ngân sách trung tzcing 1.3 82 triu dông, ngân 
sách tinh 166 triu dông, ngân sách huyn 41 triu dOng. 

- Theo Quyt djnh s 1607/QD-UBND ngây 17/11/2022 cüa UBND huyn 
ye phé duyt Báo cáo kinh tê - k5 thut dir an dâu ttx xây dimg cOng trInh: Nâng 
cp COng trInh thñy lqi thOn Yêu; Dja diem: Xã Dai  Hung, huyn Dti Lôc, tirth 
Quáng Nam có TMDT là 1.229,306 triu dOng (giàm 359,994 triu dOng). 

- Nay diêu chinh tong muc dâu tir ting mire du tir cong trInh Nâng cp 
COng trInh thüy igi thOn Yêu thành 1.229,306 triu dông. Trongdó: Ngân sách 
trung uong 1.068,962 triu dông, ngân sách tinh 128,275 triu dông, ngãn sách 
huyn 32,069 triu dông. 

L do: Dé phát huy hiu quànguôn vn du tu h trci tü' ngân sách cp trên, 
dam bão giài ngân dat  100% von dâu tu cong. 

2. Danh mIic bi sung giai don 2021 — 2025: 
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- Bô sung cong trInh Nâng cap san nén khu sinh hoat cong  dông thôn Yêu 
vri TMDT 359,994 dông. Trong do: Ngân sách trung lxo'ng 313,038 triu dOng, 
ngân sách tinh 37,565 triu dông, ngân sách huyn 9,391 triu dOng. 

- Ngun vOn du tu b sung: Tü nguôn von diêu chinh giâm tong müc du 
tu cña cOng trInh Nâng cap Cong trInh thüy lcii thôn Yêu. 

- Vic thay di nay không lam thay di co câu djnh müc nguOn vn ngân 
sách cüa các cap và thay di djnh müc phân b cho tiling dir an chi tiêt. 

(Kern theo phy lyc chi tilt) 

KInh trinh UBND huyn kInh trInh HDND huyn xem xét, quyêt di 

Noinlzân: 
- Nhu trên; 
- CT và các PCT UBND huyn; 
- CVP, PCVP (Die BInh); 
- Các phOng, ban thuc huyn; 
- UBND các x, thi trân; 
- Liru: VT, TCKH. 

MJJY BAN NHAN D,A 

T!CH / 



DANH MUC CONG TRINH DIEU CHIN 
MTQ 

(Kern th 

PHVLVC 
KE HOACH VON DAU TIf PHAT TRIEN TRUNG HJN THU'C HIN CH1SaNG TRINH 

VUNG BONG BAO DTTS&MN GIAI BOiLN 2021-2025 
tUBND ngày ..4t_. / 4. /2022 cüa UBND huyn Di Lc) 

DVT: Triu dng 

TT Dy án/ ni dung IdIa dim thrc hin 

Danh myc dA phê duyt Danh myc d ngh diu chinh, b sung 
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Du an 1: Giãi quyt tinh trang thiêu dat O 

nhà fr, dt san xut, ntthc sinh hot 
3.459 3.008 361 90 3.900 3.008 361 90 441 

H thong nithc sch sinh hot ti,r chãy thOn 
Yêu 

Cong 
trInh 

1 3.459 3.008 361 90 3.900 3.008 361 90 441 

H 
Tiêu dy an 1, Du an 4: Dãu tu co sr ha tAng 
thiAt yu, phuc vu san xuAt, dOi sang trong 
vOng dng bào DTTS&MN 

1.589 1.382 166 41 1.589 1.382 166 41 

2 Du an: Nâng cAp Côngtrinh thOy lai thOn Yu 
Cong 
tiinh 

1 1.589 1.3 82 166 41 1.229,306 1.068,962 128,275 32,069 

- NOng cAp san nAn khu sinh hoat cong dông 
thôn YAu 

COng 
trInh 

359,994 313,038 37,565 9,391 
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