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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:             /UBND-CN 

V/v báo cáo một số nội dung dự 

kiến trình kỳ họp thứ 2 - HĐND 

tỉnh khóa VIII 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

  

Căn cứ Luật Đầu tư công; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 

08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông báo số 93/TB-TU ngày 28/4/2021 kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND 

tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 29/4/2021 về 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 (lần 1). 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và 

Văn bản số 2595/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

NSTW giai đoạn 2021 - 2025; căn cứ chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ngày 11/5/2021 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

12/5/2021 của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 76/BC-UBND 

ngày 12/5/2021 về 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 (lần 2).  

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc 

hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 và Công điện số 04/CĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

đã ban hành Báo cáo 92/BC-UBND ngày 04/6/2021 về việc điều chỉnh lại 

phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong Kế hoạch đầu 

tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, HĐND 

tỉnh khóa VIII chưa họp, vì vậy UBND tỉnh dự kiến báo cáo kỳ họp thứ 2 - 

HĐND tỉnh khóa VIII về một số điểm điều chỉnh so với Bản dự kiến kế hoạch 

đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=77/2015/N%25252525C4%2525252590-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2) đã được HĐND tỉnh cho ý kiến tại Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và một số nội dung liên quan, cụ thể như sau: 

I. UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VIII cho ý kiến 

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

trợ giai đoạn 2021 - 2025 (lần 3). 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, được sự thống nhất của 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm số dự án dự kiến khởi 

công mới từ nguồn vốn NSTW từ 41 dự án xuống còn 29 dự án (giảm 12 dự án 

so với Bản 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 lần 2). Cụ thể như sau: 

1. Các dự án do cấp tỉnh quản lý: 

1.1. Hợp nhất 03 Dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm TBT Lê 

Duẩn, giai đoạn 2 (đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 

91/NQ-HĐND ngày 9/12/2020); Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia 

Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ (đã được HĐND tỉnh phê 

duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021); Bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc, giai đoạn 2 (đã được HĐND tỉnh phê 

duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) thành Dự án Bảo 

tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm của tỉnh (hạng 

mục: Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Bảo tàng Thành cổ, địa đạo Vịnh Mốc). 

1.2. Hợp nhất 02 Dự án: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị (đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 12/5/2021) và Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo 

nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh (đã được HĐND 

tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2020) thành 

Dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân 

tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa. 

1.3. Đưa Dự án Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà (đã được 

HĐND thành phố Đông Hà phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND 

ngày 12/5/2021) sang thực hiện từ nguồn vốn NSĐP; chuyển 40 tỷ đồng từ 

nguồn vốn NSTW dự kiến hỗ trợ cho Dự án này sang bố trí cho Dự án Đường 

Trần Nguyên Hãn, giai đoạn 2 (đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị 

quyết số 93/NQ-HĐND ngày 09/12/2020). Dùng số vốn 40 tỷ đồng NSĐP của 

thành phố Đông Hà dự kiến bố trí để thực hiện Dự án Đường Trần Nguyên Hãn, 

giai đoạn 2 để đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm hành chính thành phố Đông Hà 

(sẽ được thực hiện bằng100% vốn NSĐP của thành phố Đông Hà). 

1.4. Hợp nhất Dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền 

vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng 

Trị (đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND 

ngày 12/5/2021) với Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng (đã được HĐND 

tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) thành 
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Dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát 

triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh 

Quảng Trị. 

1.5. Chuyển Dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn từ nguồn vốn NSTW về bố trí đầu tư từ nguồn vốn NSĐP, đồng thời 

chuyển số vốn 15 tỷ đồng đã dự kiến cho Dự án này cho Dự án Đầu tư xây dựng 

mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

(đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

12/5/2021); tăng số vốn đầu tư từ NSTW trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 

- 2025 đầu tư cho Dự án từ 22,5 tỷ đồng lên 37,5 tỷ đồng.  

2. Đối với các Dự án do cấp huyện quản lý: 

2.1. Hợp nhất Dự án Cầu Câu Nhi - Hải Tân và đường hai đầu cầu, huyện 

Hải Lăng (đã được HĐND huyện Hải Lăng phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thượng Xá 

- Trà Lộc (DH,50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a) 

(đã được HĐND huyện Hải Lăng phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 04/NQ-

HĐND ngày 12/5/2021) thành Dự án Cầu Câu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá 

- Trà Lộc (DH,50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a).  

Đồng thời chuyển số vốn 30 tỷ đồng NSTW dự kiến hỗ trợ cho Dự án 

Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng (đã được HĐND huyện Hải Lăng phê 

duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) để đầu tư thực 

hiện Dự án Cầu Câu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá - Trà Lộc (DH,50) và 

đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a). Chuyển 30 tỷ đồng 

NSĐP huyện Hải Lăng dự kiến bố trí cho Dự án Cầu Câu Nhi - Hải Tân và 

đường hai đầu cầu và Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Thượng Xá - Trà Lộc 

(DH,50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (DH.50a) để đầu tư  

Dự án Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng (sẽ được thực hiện bằng100% vốn 

NSĐP của huyện Hải Lăng). 

2.2. Hợp nhất Dự án Đường Võ Văn Kiệt (nối tuyến tránh quốc lộ 1A với 

di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ) đã được HĐND thị xã Quảng Trị phê duyệt 

CTĐT tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 với Dự án Cơ sở hạ 

tầng đô thị thị xã Quảng Trị (đã được HĐND thị xã Quảng Trị phê duyệt CTĐT 

tại Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) thành Dự án Cơ sở hạ tầng 

và giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. 

2.3. Hợp nhất Dự án Hệ thống đường kết nối thị trấn Ái Tử với thị xã 

Quảng Trị (đã được HĐND huyện Triệu Phong phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết 

số 18/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) với Dự án Đường giao thông kết nối thị trấn 

Ái Tử với các xã phía Tây huyện Triệu Phong (đã được HĐND huyện Triệu 

Phong phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) thành 

Dự án Hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các trọng điểm kinh tế của  

huyện Triệu Phong. 
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2.4. Hợp nhất Dự án Đường giao thông kết nối dân sinh, dãn dân, phát 

triển sản xuất phía Bắc huyện Cam Lộ (đã được HĐND huyện Cam Lộ phê 

duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/5/2021) với Dự án 

Đường nối thị trấn Cam Lộ với trạm dừng nghỉ đường cao tốc Bắc - Nam và khu 

sinh thái hồ Nghĩa Hy (đã được HĐND huyện Cam Lộ phê duyệt CTĐT tại 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 13/5/2021) thành Dự án Đường nối thị trấn 

Cam Lộ với các trọng điểm kinh tế huyện Cam Lộ. 

2.5. Hợp nhất Dự án Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các 

xã ven biển, giai đoạn 1 (đã được HĐND huyện Vĩnh Linh phê duyệt CTĐT tại 

Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 12/5/2021) với Dự án Cơ sở hạ tầng Khu 

du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (đã được HĐND huyện Vĩnh 

Linh phê duyệt CTĐT tại Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 11/5/2021) thành 

Dự án Đường kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến các xã ven biển, hạ tầng 

Khu du lịch Cửa Tùng và bãi tắm cộng đồng Vĩnh Thái (giai đoạn 1). 

II. UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VIII phê duyệt 

và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án: 

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án sau khi thực hiện việc hợp nhất 

một số dự án nhằm giảm số dự án khởi công mới theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, bao gồm: 

1.1. Dự án Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng 

điểm của tỉnh (hạng mục: Khu lưu niệm TBT Lê Duẩn, Bảo tàng Thành Cổ, địa 

đạo Vịnh Mốc); 

2.1. Dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các 

trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT 

Hướng Hóa; 

2.3. Dự án Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo 

tồn và phát triển bền vững các khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Trần Nguyên 

Hãn, giai đoạn 2. 

III. UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VIII điều chỉnh 

cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện 11 dự án thực hiện trong giai đoạn 

2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025: 

Ngày 15/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3711/BKHĐT-

KTĐPLT về kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2) đã có ý kiến: “Đối với dự án tiếp tục 

hoàn thiện thủ tục để đủ điều kiện bố trí vốn: đề nghị UBND tỉnh rà soát hoàn 

thiện các thủ tục về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thiện thủ tục 

điều chỉnh quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư công, trong 

đó lưu ý trường hợp phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trước 
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khi điều chỉnh quyết định đầu tư dự án được thực hiện căn cứ quy định tại 

Khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư công hoặc các dự án phải điều chỉnh quyết định 

đầu tư do chưa bố trí đủ vốn NSTW theo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt”. 

Nhằm đảm bảo điều kiện là dự án nhóm B để được hỗ trợ từ ngân sách 

Trung ương và thời gian thực hiện phù hợp với thời gian bố trí vốn cũng như 

yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “bố trí đủ vốn NSTW theo tổng mức đầu tư 

đã được phê duyệt”. Mặt khác, số vốn điều chỉnh cơ cấu từ ngân sách trung 

ương sang ngân sách địa phương của các dự án là chi phí dự phòng thực hiện 

quyết toán dự án hoàn thành1 và chi phí không có nhu cầu tiếp tục bố trí2 nên 

việc điều chỉnh cơ cấu vốn sẽ không làm thay đổi kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh. Do đó, 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian 

thực hiện các dự án cụ thể như sau: 

1. Dự án Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu 

Phong và huyện Hải Lăng: 

- Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

64/NQ-HĐND ngày 29/3/2017 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 260/NQ-HĐND ngày 16/10/2017 và tại Nghị quyết số 01/NQ-

HĐND ngày 21/4/2020, theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 49.847 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

34.275 triệu đồng; (2) Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2016 là 

15.000 triệu đồng; (3) Vốn thuộc các dự án ODA, NGO và các nguồn vốn hợp 

pháp khác là 572 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2020. 

- Tổng số vốn đã bố trí đến năm 2020 là 35.002,502 triệu đồng; trong đó: 

(1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 20.002,502 triệu đồng; (2) Vốn dự 

phòng Ngân sách Trung ương năm 2016 là 15.000 triệu đồng. Kế hoạch 2021 - 

2025 dự kiến bố trí 2.448 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. 

                                           

1 (1) Rà phá bom mìn vật nổ phục vụ tái định cư huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng; (2) Đường 

lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và PCCR 

giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Trị; (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị; (4) Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, 

huyện Đakrông; (5) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng biển Gio Hải 

2 (1) Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị; (2) phát triển cơ sở hạ tầng các 

vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị; (3) Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai 

đoạn 1); (4) Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc 

lộ 1; (5) Đường từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh; (6) Đường Ngô Quyền, cầu Quy 

Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - Quy – Vĩnh. 
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- Như vậy, tổng số cần thiết để đầu tư hoàn thành dự án là 37.450,502 

triệu đồng; trong đó: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 22.450,502 triệu 

đồng; (2) Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2016 là 15.000 triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư dự án: 49.847 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

22.450,502 triệu đồng; (2) Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2016 là 

15.000 triệu đồng; (3) Vốn thuộc các dự án ODA, NGO và các nguồn vốn hợp 

pháp khác là 12.396,498 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2021. 

2. Dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị 

- Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

27/2015/NĐ-HĐND ngày 11/12/2015, theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư 80.000 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: sử dụng nguồn vốn từ Chương trình Tái 

cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 

80.000 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện: 2016 - 2020. 

- Tổng vốn đã bố trí đến nay là 60.000 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW.  

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư dự án: 80.000 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Nguồn vốn từ Chương trình Tái cơ cấu 

nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 

60.000 triệu đồng; (2) Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp 

pháp khác là: 20.000 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2021 

3. Dự án Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập 

trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và PCCR giai đoạn 2016 - 

2020 tỉnh Quảng Trị 

- Dự án được HĐND tỉnh phê chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

27/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, trong đó: 

+ Tổng mức đầu tư: 81.784 triệu đồng. 

+ Cơ cấu nguồn vốn dự án: Vốn NSTW hỗ trợ là 81.784 triệu đồng; 

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án tại Quyết 

định số 2097/QĐ-UBND ngày 01/9/2016. Trong đó: 
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+ Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

30.000 triệu đồng; (2) Vốn phân cấp cho UBND các huyện quản lý và nguồn 

vốn huy động hợp pháp từ các chủ rừng được hưởng lợi 30.000 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2020. 

- Thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại 

Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 là từ năm 2016 - 2021. 

- Tổng vốn bố trí đến năm 2020 là 25.000 triệu đồng; kế hoạch 2021-2025 

dự kiến 2.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

27.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách tỉnh: 3.000 triệu đồng; (3) Vốn phân cấp 

cho UBND các huyện quản lý và nguồn vốn huy động hợp pháp từ các chủ rừng 

được hưởng lợi 30.000 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2021. 

4. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) 

- Dự án được HĐND tỉnh phê chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 

26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; trong đó: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 80.114 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

60.697 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương: 19.417 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2020. 

- Thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh lại là 2018 - 

2022 tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. 

- Tổng vốn bố trí đến năm 2020 là 15.100,717 triệu đồng; trong đó: (1) 

Vốn ngân sách Trung ương 15.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương là 

100,717 triệu đồng. Kế hoạch 2021 - 2025 dự kiến 35.000 triệu đồng từ nguồn 

vốn ngân sách Trung ương. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư dự án: 80.114 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

50.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp 

khác là 30.114 triệu đồng; 
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+ Thời gian thực hiện dự án: 2018 - 2022. 

5. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh 

Quảng Trị 

- Dự án được HĐND tỉnh phê chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

27/2015/NQ-HĐND ngày 17/12/2015; Theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 117.420 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

100.000 triệu đồng; (2) Vốn nhân dân đóng góp là 17.420 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2020. 

- Tổng vốn bố trí đến năm 2020 là 57.935 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân 

sách Trung ương hỗ trợ 37.935 triệu đồng; Kế hoạch 2021 - 2025 dự kiến 

20.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư dự án: 117.420 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

57.935 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương là 32.065 triệu đồng; (3) Vốn 

nhân dân đóng góp 27.420 triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2021. 

6. Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (Giai 
đoạn 1) 

- Dự án được HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

52/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 251/NQ-HĐND 

ngày 04/10/2017. Trong đó: 

+ Tổng mức đầu tư: 298.890 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ 

Chương trình mục tiêu hạ tầng Khu kinh tế ven biển là 269.000 triệu đồng; (2) 

Vốn tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 

là 29.890 triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện là 2017 - 2021. 

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

2942/QĐ-UBND 30/10/2017. Trong đó: 

+ Tổng mức đầu tư: 298.760,792 triệu đồng.  

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

269.000 triệu đồng; (2) Vốn tiết kiệm theo Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ là 29,670,792 triệu đồng.  
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+ Thời gian thực hiện: 2017 - 2020. Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện là 

2017 - 2021. 

- Tổng vốn đã bố trí đến năm 2020 là 221.212 triệu đồng từ nguồn vốn 

ngân sách Trung ương. Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 46.326 triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau:  

+ Tổng mức đầu tư: 298.890 triệu đồng. 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là  

267.538 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp 

khác là 31.352 triệu đồng.  

+ Thời gian thực hiện: 2017 - 2021. 

7. Dự án Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, 

huyện Đakrông 

- Dự án được HĐND phê duyệt dự án đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015, trong đó: 

+ Tổng mức đầu tư là 209.015 triệu đồng; 

+ Cơ cấu vốn của dự án: nguồn vốn ngoài nguồn Trung ương hỗ trợ cân 

đối trong kế hoạch 2016 - 2020 cho tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện 2016 - 2020. 

- Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án đến hết năm 2021 tại Quyết định số 835/QĐ-UBND.  

- Tổng số vốn đã được bố trí đến năm 2020 là 68.994 triệu đồng trong đó 

ngân sách Trung ương hỗ trợ là 65.994 triệu đồng và ngân sách địa phương là 

3.000 triệu đồng. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2021 - 2025 là 65.880 triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau: 

+ Tổng mức đầu tư: 135.000 triệu đồng. 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là  

131.874 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp 

khác là 3.126 triệu đồng.  

+ Thời gian thực hiện: 2017 - 2021. 

8. Dự án Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và 

miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1 
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- Dự án được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Văn bản số 185/HĐND-KTNS ngày 31/3/2016. Theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư là 81.295 triệu đồng;  

+ Cơ cấu nguồn vốn nguồn vốn cho dự án: ngân sách Trung ương hỗ trợ; 

+ Thời gian thực hiện 2016 - 2020. 

- Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết 

định số 1435/QĐ-UBND trong đó thời gian thực hiện dự án đến ngày 

31/12/2021. 

- Tổng số vốn đã bố trí đến năm 2020 là nay là 44.756,113 triệu đồng, trong 

đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ là 37.428,113 triệu đồng, ngân sách tỉnh 3.000 

triệu đồng, ngân sách phân cấp huyện quản lý 4.328 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 7.572 

triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 81.281 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

45.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách địa phương là 3.000 triệu đồng; (3) Ngân 

sách phân cấp cho huyện Vĩnh Linh quản lý là 33.281 triệu đồng. 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2021. 

9. Đường từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh 

- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư là 80.761 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) nguồn vốn NSTW hỗ trợ 60.000 triệu 

đồng; (2) ngân sách phân cấp huyện quản lý 20.761 triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện 2017 - 2020. 

- Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

dự án đến ngày 31/12/2021 tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND. 

- Tổng số vốn ngân sách Trung ương đã bố trí đến năm 2020 là 

25.698,887 triệu đồng. Ngân sách huyện chưa bố trí. Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 24.762 triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 80.761 triệu đồng; 
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+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

50.461 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách phân cấp cho huyện quản lý là 30.300 

triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2023. 

10. Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại Đường Xuân - 

Quy - Vĩnh 

- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 26/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016; theo đó: 

+ Tổng mức đầu tư: 82.779 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

81.000 triệu đồng; (2) Ngân  sách phân cấp huyện quản lý là 1.779 triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện dự án: là 2017 - 2019.  

- Tổng số vốn NSTW đã bố trí cho dự án đến năm 2020 là 65.001,6 triệu 

đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 61.265 triệu đồng, ngân sách địa 

phương là 3.736,6 triệu đồng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách Trung 

ướng giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí 9.735 triệu đồng. 

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 82.779 triệu đồng; 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

71.000 triệu đồng; (2) Vốn ngân sách tỉnh là 3.736,6 triệu đồng; (3) Ngân sách 

phân cấp cho huyện quản lý là 8.042,4 triệu đồng; 

+ Thời gian thực hiện dự án: 2017 - 2021. 

11. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng 

đồng biển Gio Hải 

- Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

27/2015/QD-HĐND tỉnh ngày 11/12/2015; phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại 

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/9/2020 và điều chỉnh thời gian thực hiện 

tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/5/2021; UBND tỉnh đã phê duyệt dự 

án tại Quyết định số 615a/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh và điều 

chỉnh tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 với tổng mức đầu tư 

dự án là 45.500 triệu đồng, nguồn vốn NSTW hỗ trợ. 

- Đến hết năm 2020, tổng vốn ngân sách trung ương đã bố trí 37.000 triệu 

đồng, nhu cầu vốn kế hoạch năm 2021 để hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng là 3.082 triệu đồng. Như vậy, tổng số vốn cần thiết để đầu tư hoàn thành 

dự án là 40.082 triệu đồng.  

Kính trình điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án 

cụ thể như sau: 
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+ Tổng mức đầu tư dự án: 45.500 triệu đồng 

+ Cơ cấu nguồn vốn của dự án: (1) Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 

40.082 triệu đồng; (2) Các nguồn vốn hợp pháp khác là 5.418 triệu đồng. 

IV. UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VIII điều chỉnh 

vốn đầu tư kế hoạch 2021 nguồn ngân sách ngân sách địa phương cân đối 

theo tiêu chí: 

Ngày 09/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 107/2020/NQ-

HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn 

ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021. Theo đó: (1) Nguồn vốn đối ứng các dự án 

ODA thuộc trách nhiệm NSTT giao 01 tỷ đồng cho Dự án cấp nước xã Vĩnh 

Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh; (2) Nguồn vốn đầu tư trong cân đối phân cấp 

do tỉnh quản lý giao Chuẩn bị đầu tư 2,4 tỷ đồng; cụ thể: Hội trường Đảng ủy 

khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (0,3 tỷ đồng); Trụ sở Sở VHTT&DL (0,5 tỷ 

đồng); Nâng cấp Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Nguyên (0,3 tỷ 

đồng); Hội trường huyện ủy Cam Lộ (0,3 tỷ đồng); Chưa phân bổ (01 tỷ đồng). 

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định số 

3851/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 phân bổ kế hoạch 2021 cho Dự án cấp nước 

xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh và Chuẩn bị đầu tư theo đúng mức 

vốn được HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế và đảm bảo tính 

hài hòa, tương đối; UBND tỉnh kính báo cáo phương án điều chỉnh vốn đầu tư 

kế hoạch 2021 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương như sau: 

1. Giảm 01 tỷ đồng của Dự án cấp nước xã Vĩnh Long, Vĩnh Hà, huyện 

Vĩnh Linh dự án không thể tiếp tục triển khai thực hiện. 

2. Bổ sung 01 tỷ đồng và điều chỉnh nội bộ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư để 

kịp thời bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến khởi công mới giai 

đoạn 2021-2025 hoàn thiện thủ tục đầu tư. 

Trên đây là một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa 

VIII, UBND tỉnh kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Võ Văn Hưng 
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