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BÁO CÁO
Kết quả phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn lại cho dự án đường trục 
chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai 

và dự án tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 
73/TB-HĐND ngày 29/12/2020, UBND tỉnh xin báo cáo về nội dung, kết quả phân 
bổ  nguồn Cải cách tiền lương còn dư để sử dụng chi cho dự án Đường trục chính 
từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai và dự án Tuyến 
nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2), như sau:

Theo Công văn số 16235/BTC-NSNN ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 
thống nhất cho sử dụng 1.500.000 triệu đồng nguồn CCTL còn dư để đầu tư các 
công trình quan trọng, trọng điểm và các Công văn số 102/HĐND-TTHĐ ngày 
20/4/2018; số 198/HĐND-VP ngày 30/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thống 
nhất phương án sử dụng 1.962.000 triệu đồng nguồn CCTL còn dư để thực hiện 
các dự án đầu tư.

Căn cứ ý kiến thống nhất sử dụng nguồn CCTL còn dư của Bộ Tài chính và 
Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn cải cách 
tiền lương cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án trong năm 2017 (đối với nguồn 
1.500.000 triệu đồng) và năm 2018 (đối với nguồn 1.962.000 triệu đồng). Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện, các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn 
được phân bổ, đến hết niên độ ngân sách năm 2019, số dư kế hoạch vốn còn lại hết 
thời hạn giải ngân không thuộc đối tượng được chuyển nguồn theo quy định là 
19.378,160606 triệu đồng, gồm 10.300,282606 triệu đồng thuộc nguồn 1.962.000 
triệu đồng và 9.077,878 triệu đồng (giải phóng mặt bằng các dự án vùng Đông 
Nam) thuộc nguồn 1.500.000 triệu đồng, các chủ đầu tư đã nộp trả ngân sách tỉnh 
trong niên độ ngân sách 2019 và UBND tỉnh đã chuyển nguồn sang năm 2020 tại 
Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 18/3/2020.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn còn lại, UBND tỉnh đã có Công văn số 
7640/UBND-TH ngày 25/12/2020 đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 
chủ trương phân bổ 19.378,160606 triệu đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn lại 
các đơn vị đã nộp lại ngân sách tỉnh để tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án:
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- Dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và 
sân bay Chu Lai (mã số dự án 7638518, mã số chương 599, mã loại - khoản 292), 
do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, 
số tiền: 10.300.282.606 đồng

- Dự án tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2) có (mã 
số dự án 7866499, mã loại - khoản 292), do UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu 
tư, số tiền: 9.077.878.000 đồng.

Đối với nguồn 10.300,282606 triệu đồng/1.962.000 triệu đồng thì việc bố 
trí lại cho dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ 
Hà và sân bay Chu Lai thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy 
định của Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội.

Đối với nguồn 9.077,8780 triệu đồng/1.500.000 triệu đồng, Bộ Tài chính 
đã thống nhất để thực hiện dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm 
nhẹ thiệt hại thiên tai ven biển tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 16235/BTC-
NSNN ngày 14/11/2016; do đó UBND tỉnh thống nhất đề nghị phân bổ cho dự 
án Tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2). Dự án này là 
một trong các dự án thuộc dự án tổng thể sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm 
nhẹ thiệt hại thiên tai ven biển tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý sắp xếp dân cư 
ven biển tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư (nay đã sáp nhập vào Ban Quản lý khu 
kinh tế mở Chu Lai) và đã đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường từ nguồn ngân sách 
Trung ương, phần còn lại bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên tiếp tục đầu tư 
thực hiện. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 
2012/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, với tổng mức đầu tư là 40.000 triệu đồng.

Theo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 
73/TB-HĐND ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-
UBND ngày 13/01/2021 phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án theo quy định.

UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh theo dõi./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Ban KTNS – HĐND tỉnh;
-Các Sở: TC, KH&ĐT;
-BQL Khu KTM Chu Lai;
-BQL dự án ĐTXD các công trình 

giao thông tỉnh;
-UBND huyện Duy Xuyên;
-CPVP;
-Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

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

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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