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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020 thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và trên
cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các
huyện, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc xây dựng
Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2019-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
trên địa bàn tỉnh.
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và các Nghị định của Chính
phủ: số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và
hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Đầu tư công.
Nhằm kịp thời thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở ý kiến thống nhất của
Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐUBND ngày 05/4/2017; Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về
việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để thực hiện
Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, trong thời gian qua việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và
của tỉnh về lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng
nên một số dự án đã được các địa phương đầu tư và đưa vào sử dụng trước so
với kế hoạch đề ra; đồng thời, qua rà soát thực tế thì có một số công trình được
xây dựng trong kế hoạch trung hạn để đầu tư nhưng chưa thật sự cần thiết đối
với nhu cầu thực tế hiện nay của người dân vùng dự án.
Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc
gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh và phù hợp
với điều kiện tình hình thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực của chương trình,
việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên là cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững
trên địa bàn tỉnh; làm căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc
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thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm trong Chương trình MTQG
Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2020.
Hạn chế việc đầu tư dàn trãi, phân tán nguồn vốn; đầu tư có trọng tâm,
trọng điểm; tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu
tư phát triển.
2. Quan điểm

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững phải đảm bảo
yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức,
trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp
với tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp
nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây
dựng và ban hành Nghị quyết.
III. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG
Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020 đã được giao
cho UBND các huyện: Sơn Tây, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà, Nghĩa
Hành, Sơn Tịnh.
2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến sử dụng, lập
kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc
Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2019- 2020.
IV. Nội dung cơ bản của Nghị quyết
Điều chỉnh danh mục công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn,
giai đoạn 2019-2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững (Nguồn ngân sách Trung ương), như sau:
Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giai đoạn 2019-2020 là 15.755 triệu
đồng (điều chỉnh tên công trình thực hiện, không làm tăng hay giảm vốn so
với kế hoạch được giao), trong đó: năm 2019 là 8.864 triệu đồng, năm 2020 là
6.891 triệu đồng, cụ thể:
(1) Huyện Sơn Tây: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện của 5
xã: Sơn Long 1 công trình, Sơn Tân 2 công trình, Sơn Màu 1 công trình, Sơn
Dung 2 công trình và Sơn Tinh 1 công trình. Tổng vốn điều chỉnh là 5.832
triệu đồng. Kế hoạch năm 2019 là 3.141triệu đồng, năm 2020 là 2.691 triệu
đồng
(2) Huyện Minh Long: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện
trên địa bàn xã Long Hiệp. Tổng vốn điều chỉnh là 1.323 triệu đồng. Kế hoạch
năm 2019 là 523 triệu đồng, năm 2020 là 800 triệu đồng.
(3) Huyện Nghĩa Hành: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện
của 02 xã: Hành Tín Đông 3 công trình và Hành Tín Tây 2 công trình. Tổng
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vốn điều chỉnh là 1.000 triệu đồng. Kế hoạch năm 2019 là 800 triệu đồng,
năm 2020 là 200 triệu đồng.
(4) Huyện Trà Bồng: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện của 3
xã: TT Trà Xuân 1 công trình, xã Trà Sơn 1 công trình và xã Trà Bùi 1 công
trình. Tổng vốn điều chỉnh là 2.200 triệu đồng. Kế hoạch năm 2019 là 2.200
triệu đồng.
(5) Huyện Sơn Tịnh: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện của xã
Tịnh Đông. Tổng vốn điều chỉnh là 400 triệu đồng. Kế hoạch năm 2019 là
200 triệu đồng, năm 2020 là 200 triệu đồng.
(6) Huyện Tây Trà: Điều chỉnh danh mục công trình thực hiện của 4
xã: Trà Trung 2 công trình, Trà Thanh 1 công trình, xã Trà Thọ 1 công trình
và xã Trà Lãnh 1 công trình. Tổng vốn điều chỉnh là 5.000 triệu đồng. Kế
hoạch năm 2019 là 2.000 triệu đồng, năm 2020 là 3.000 triệu đồng.
V. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết sau khi được
thông qua
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết, UBND
tỉnh sẽ ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch và tổ chức triển khai thực
hiện.
VI. Thời gian dự kiến thông qua Nghị quyết
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, lần thứ 15 (trong tháng 7
năm 2019).
Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất
việc xây dựng Nghị quyết này theo hình thức rút gọn./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư;

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tài chính, Tư pháp;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),TH,CBTH;
- Lưu.VT, KT việt175

Võ Phiên
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