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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện 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 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; 

Căn cứ Văn bản số 3711/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/6/2021 của Bộ Kế 

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

hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 (lần 2);  

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh cơ cấu vốn 

đầu tư và thời gian thực hiện của 11 dự án sau đây: 

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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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; 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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; 

+ 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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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 

27/2015/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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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 

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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 

Nay điều chỉnh lại: 

+ Tổng mức đầu tư dự án: 80.761 triệu đồng; 

+ 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.  

Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 



Nay điều chỉnh lại: 

+ 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. 

* Các nội dung không điều chỉnh giữ nguyên theo các Nghị quyết đã nêu 

trên. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 2 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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