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Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công và Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 1530/UBND-CN trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 21 cho ý kiến đối với dự kiến Kế 

hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

Tiếp thu ý kiến tham gia của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 

26/4/2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 27/4/2021, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 21 cho ý 

kiến đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ 

trợ và vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh với một số nội 

dung điều chỉnh như sau: 

1. Bổ sung tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: tổng kế hoạch và cơ cấu từng nguồn; tổ chức 

thực hiện; một số kết quả đạt được. 

2. Bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, định hướng và nguyên tắc phân 

bổ: 

- Ưu tiên tập trung đầu tư cho cho các dự án quan trọng, có tác động liên 

vùng, tạo đột phá và động lực phát triển gắn với giải quyết hài hòa nhu cầu phát 

triển bức xúc của các ngành, lĩnh vực, địa phương; 

- Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động ngày càng nhiều hơn các nguồn vốn 

đầu tư ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực, nhất 

là lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo. 

- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, Ngành 

Trung ương; tích cực, chủ động tăng thu, tiết kiệm chi để bổ sung thêm nguồn 

vốn đầu tư phát triển cho tỉnh.    

3. Đánh giá cụ thể một số kết quả chủ yếu dự kiến đạt được của phương 

án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Chi tiết phương án dự kiến: 



4.1. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí - phần phân 

cấp tỉnh quản lý: 

- Không dự kiến bố trí vốn cho dự án Nhà ở vận động viên năng khiếu 

tỉnh (23,77 tỷ đồng); 

- Bổ sung dự kiến bố trí vốn cho dự án Nhà văn hóa trung tâm thị xã 

Quảng Trị (20 tỷ đồng); 

- Tăng dự kiến bố trí vốn cho Đề án Hệ thống công sở các cơ quan hành 

chính nhà nước cấp tỉnh (từ 60 tỷ đồng lên 63,77 tỷ đồng) bao gồm dự kiến dự 

án Trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. 

4.2. Nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất: 

a. Bổ sung dự án Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình 

Phùng và khu phố 2 phường 5 (20 tỷ đồng); Số vốn bổ sung cho dự án dự kiến 

giảm của các dự án sau: 

- Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn: 5 tỷ đồng 

(theo quyết định phê duyệt chi phí dự phòng là 10,45 tỷ đồng); 

- Công viên đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà; Đường Trần Quang 

Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến đường Lê Thánh Tông); Vỉa hè và 

hệ thống thoát nước đường Lê Lợi: 2 tỷ đồng/dự án. Các dự án này chưa phê 

duyệt CTĐT; 

- Không dự kiến dự án Đường nhánh vào Khu du lịch sinh thái Trằm Trà 

Lộc (1 tỷ đồng); 

- Trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: 3,8 tỷ đồng; 

- Đề án đầu tư nâng cấp, cải tạo một số trụ sở cấp xã: 4,2 tỷ đồng (45 tỷ 

đồng còn 40,8 tỷ đồng). 

b. Không dự kiến bố trí vốn cho dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất 

sạch để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị Nam sông Hiếu 

(giai đoạn 1) (35 tỷ đồng); 

Tăng dự kiến bố trí vốn cho dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà (từ 

450 tỷ đồng lên 485 tỷ đồng). 

(có chi tiết dự thảo Báo cáo kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý 

kiến để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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