
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND Quảng Trị, ngày         tháng 5 năm 2021 
ơ 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung căn cứ pháp lý, điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn  

đầu tư các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Điều 33, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh: 

I. Bổ sung vào phần căn cứ của Nghị quyết nội dung “Căn cứ 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” trong các dự án đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết sau đây: 

1. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua 

đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022; 

2. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 

Điện Biên Phủ); 

3. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ 

Km1+784-Km2+860, thành phố Đông Hà; 

4. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/6/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà; 

5. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà; 



6. Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh; 

7. Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị;  

8. Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Doanh trại hải đội dân quân thường trực và bến cập tàu của hải đội; 

9. Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị; 

10. Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm 

soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa; 

11. Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh 

Quảng Trị - Giai đoạn 1; 

12. Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng 

cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; 

13. Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 

2); 

14. Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm 

Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2); 

15. Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo, nâng cấp 

các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

16. Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến 

tỉnh - Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị; 

17. Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí 

thư Lê Duẩn (giai đoạn 2); 

18. Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, 

huyện Hướng Hóa;  

19. Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Quảng Trị;  



20. Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học 

(giai đoạn 1); 

21. Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Trường THCS và THPT Cồn Tiên, Hạng mục: Nhà học 

thực hành; 

22. Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Trường THCS và THPT Bến Quan, Hạng mục: Nhà học 

thực hành; 

23. Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà; 

24. Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường 

Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ); 

25. Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Đường hầm SCH thống nhất thời chiến của lãnh đạo TU, 

HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (Mật danh CH5-02) giai đoạn 2; 

26. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng 

Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt; 

27. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Khu đô thị Tân Vĩnh; 

28. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu; 

29. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ các địa phương; 

30. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí 

Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

31. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 về bổ sung danh mục kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải phóng 

mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị. 

II. Điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của 02 dự án sau đây: 

1. Dự án Giải phóng mặt bằng để xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị 

đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/3/2021: 

Cơ cấu vốn đã được HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 19 quyết định:  



- Ngân sách tỉnh là 40.000 triệu đồng; 

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 193.103 triệu đồng. 

Nay điều chỉnh lại:  

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 233.103 triệu đồng. 

2. Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng 

Trị - Giai đoạn 1 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 105/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020. 

- Ngân sách Trung ương: 1.500.000 triệu đồng. 

- Ngân sách tỉnh:   560.000 triệu đồng; 

Nay điều chỉnh lại:  

- Ngân sách Trung ương: 1.643.612 triệu đồng (trong đó: vốn Trung ương 

hỗ trợ đầu tư dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng là 1.500.000 triệu đồng); 

- Ngân sách tỉnh:   416.388 triệu đồng. 

III. Điều chỉnh thời gian thực hiện của 02 dự án sau đây: 

1. Dự án Chính quyền điện tử được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu 

tư tại Văn bản số 383/HĐND-KTNS ngày 09/9/2016, với thời gian thực hiện dự 

án từ năm 2017 - 2020 và TMĐT được phê duyệt là 47.000 triệu đồng, trong đó: 

vốn NSTW là 27.000 triệu đồng, vốn NSĐP là 20.000 triệu đồng. 

Dự án đã triển khai được 03 năm với tổng vốn đã bố trí là 21.557 triệu 

đồng từ NSĐP, gồm: vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí là 7.700 triệu đồng, vốn sự 

nghiệp tỉnh là 6.357 triệu đồng và vốn tạm ứng là 7.500 triệu đồng. Như vậy, 

đến nay, phần vốn ngân sách địa phương cơ bản đã bố trí đủ, riêng phần vốn 

ngân sách Trung ương đang được đề xuất cân đối trong kế hoạch trung hạn 2021 

- 2025 và bố trí thực hiện trong 02 năm 2021 - 2022. 

Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Trung ương bố trí vốn trong giai đoạn 2021 - 

2025, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là 

2018 - 2022. 

2. Dự án Cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ - du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải 

được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh và điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 57/NQ-

HĐND ngày 10/9/2020, với thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2020 và 

TMĐT được phê duyệt là 45.500 triệu đồng từ nguồn vốn NSTW. 

Tuy nhiên, do nguồn vốn NSTW trong giai đoạn 2016 - 2020 bố trí thiếu 

so với kế hoạch đầu tư công đã được phê duyệt, nên dự án phải tiếp tục bố trí 

vốn trong kế hoạch năm 2021 để hoàn thành đưa vào sử dụng. Để đảm bảo thời 

gian thực hiện dự án phù hợp với tiến độ bố trí vốn, kính đề nghị HĐND tỉnh 

xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là 2016 - 2021. 



* Các nội dung không điều chỉnh vẫn giữ nguyên như các Nghị quyết đã 

nêu trên. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 22 xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Đại biểu 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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