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TỜ TRÌNH 

Đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng 

hoàn thành dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố 

Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 

đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng 

Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt 

cắt từ 9m đến 12m) 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX 
 

 

Thực hiện các Công văn số 04/HĐND-VP; số 07/HĐND-VP ngày 

11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị 

HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán 

nợ khối lượng hoàn thành dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành 

phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành; thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường 

cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến 

Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m), cụ thể 

như sau:  

1. Bố trí vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành 

các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, 

huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành 

Các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn có tổng mức đầu tư 

3.022.714,341 triệu đồng, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư, gồm: Dự án 

đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tại Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 

28/12/2009 và Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 10/9/2012, với tổng mức đầu 

tư: 1.222.805 triệu đồng; dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình tại Quyết 

định số 4478/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 và Quyết định số 3738/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2016, với tổng mức đầu tư: 639.228,341 triệu đồng; dự án đầu tư trên 

địa bàn huyện Núi Thành tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 và 

Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 04/9/2012, với tổng mức đầu tư: 1.160.681 

triệu đồng. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai xây dựng từ năm 

2012, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016. 
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Căn cứ vào tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh 

đã có Công văn số 6342/UBND-KTN ngày 05/11/2018 thống nhất chủ trương 

dừng thực hiện và lập hồ sơ quyết toán hoàn thành các dự án phòng chống lụt bão, 

đường cứu hộ cứu nạn thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành. 

Sở Tài chính thẩm tra quyết toán và UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn 

thành hạng mục xây dựng của các dự án, với tổng giá trị 1.154.456,840 triệu đồng, 

gồm: Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tại Báo cáo số 1850/BC-STC 

ngày 10/7/2020 và Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 (quyết toán dự 

án thành phần), với giá trị 504.467,181 triệu đồng; dự án đầu tư trên địa bàn huyện 

Thăng Bình tại Báo cáo số 1851/BC-STC ngày 10/7/2020, với giá trị 552.471,208 

triệu đồng; dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành tại Báo cáo số 1849/BC-

STC ngày 10/7/2020 với giá trị 97.518,631 triệu đồng. 

Nguồn vốn đầu tư các dự án được UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn vốn trái 

phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo Chỉ thị số 

1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý 

đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện mục 

tiêu kiềm chế lạm phát, giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an ninh tài 

chính Quốc gia, dư nợ công ở mức cho phép; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi 

tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 tại Quyết định số 

369/QĐ-BKHĐT ngày 03/4/2012, trong đó các dự án này thuộc danh mục dự án 

hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật. 

Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí và giải ngân các dự án đến hết 

năm 2016 là: 1.074.874,956 triệu đồng, trong đó hạng mục xây dựng: 

1.013.241,087 triệu đồng, gồm: Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ: 

403.419,171 triệu đồng, trong đó hạng mục xây dựng: 378.095,889 triệu đồng; dự 

án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình: 603.230 triệu đồng, trong đó hạng mục 

xây dựng: 573.514,736 triệu đồng; dự án đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành: 

68.225,785 triệu đồng, trong đó hạng mục xây dựng: 61.630,462 triệu đồng. 

Theo kết quả thẩm tra hạng mục xây dựng các dự án của Sở Tài chính, chủ 

đầu tư chịu trách nhiệm thu hồi hoàn trả ngân sách 21.043,528 triệu đồng đối với 

dự án đầu tư trên địa bàn huyện Thăng Bình; báo cáo cơ quan tham mưu trình 

UBND tỉnh bố trí 162.259,281 triệu đồng thanh toán nợ khối lượng hoàn thành đối 

với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (126.371,292 triệu đồng) và 

huyện Núi Thành (35.887,989 triệu đồng). 

Đối với hạng mục bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án, UBND 

các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình chưa phê duyệt quyết toán 

hoàn thành nên Sở Tài chính chưa tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 

hoàn thành các dự án. 
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Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không còn tiếp tục bố trí cho các dự án theo 

Quyết định số 369/QĐ-BKHĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND tỉnh đã có Công văn số 3282/UBND-KTTH ngày 14/7/2016 đề xuất 

phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 thực hiện cải 

cách tiền lương chuyển sang đầu tư với tổng nguồn: 1.481 tỷ đồng, trong đó có đề 

nghị bố trí nguồn thanh toán khối lượng thực hiện các dự án và Thường trực 

HĐND tỉnh đã thống nhất tại Công văn số 138/HĐND-TTHĐ ngày 21/7/2016, 

trong đó có bố trí 60.000 triệu đồng cho các dự án nêu trên. Tuy nhiên, do các dự 

án chưa được quyết toán hoàn thành nên UBND tỉnh đã điều chuyển kế hoạch vốn 

này sang các dự án khác có nhu cầu bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn 

thành. 

Để có nguồn vốn bố trí thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án; 

UBND tỉnh đã có Công văn số 7639/UBND-TH ngày 25/12/2020 đề nghị Thường 

trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh (thay cho 

các nguồn vốn hợp pháp khác tại các Quyết định phê duyệt dự án) để thanh toán nợ 

khối lượng hoàn thành các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn 

thành phố Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành. 

Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất về nguyên tắc sử dụng ngân sách 

tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án tại Công văn số 04/HĐND-

VP ngày 11/01/2021. Nay UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khoá IX xem xét, 

quyết định và UBND tỉnh sẽ rà soát cân đối, bố trí các nguồn vốn thuộc ngân sách 

tỉnh để thanh toán nợ các công trình theo hồ sơ quyết toán được duyệt khi xuất 

hiện nguồn. 

2. Bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 

bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc 

Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc 

lộ 40B), đoạn qua huyện Phú Ninh (phạm vi mặt cắt từ 9m đến 12m) 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 5 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang 

triển  khai  thực hiện dự  án  Nâng  cấp,  mở  rộng  tuyến đường  nối  Quốc  lộ  1 

đến đường  cao  tốc  Đà  Nẵng  -  Quảng  Ngãi  và  đường  ven  biển  tỉnh  Quảng  

Nam (thuộc đoạn  tuyến  Quốc  lộ  40B)  theo  quyết định  phê  duyệt  của  Bộ  

Giao  thông vận tải, với tổng mức đầu tư 199,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái 

phiếu Chính phủ bố trí trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. Công trình gồm 02 

đoạn tuyến: Đoạn qua địa phận thành phố Tam Kỳ từ Km2+250-Km12+010, dài 

9,7Km, quy mô  đường  cấp  III  (Bnền  =  12,0m);  đoạn  qua  huyện  Phú  Ninh  

từ  Km12+010-Km13+765, dài 1,75Km, quy mô đường cấp IV (Bnền = 9,0m). 

Đến nay, dự án đã được bàn giao mặt bằng khoảng 80%, UBND tỉnh đang tập 

trung chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành bàn giao 

toàn bộ mặt bằng trong quý I/2021 để thi công hoàn thành công trình. Tại  buổi  
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làm  việc  với  lãnh  đạo  UBND  tỉnh,  theo  Thông  báo  số  389/TB-BGTVT  

ngày  09/8/2018,  Bộ  trưởng  Bộ  Giao  thông vận  tải ủng hộ đề xuất  của tỉnh về  

việc  đầu  tư  nâng  cấp,  mở  rộng  đoạn  tuyến  Quốc  lộ  40B  (Km12+010-

Km13+764)  qua  địa  phận  huyện  Phú  Ninh,  với  bề  rộng  nền  đường  12,0m  

để đồng bộ trên toàn tuyến; tuy nhiên không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã 

được  Bộ  Giao  thông  vận  tải  phê  duyệt  và  không  được  vượt  mức  vốn  đã  

được Thủ tướng Chính phủ giao cho dự án. Trên cơ sở ủng hộ của Bộ Giao thông 

vận tải, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 5 bàn giao mốc giới 

GPMB  đoạn  tuyến  Quốc  lộ  40B  (Km12+010-Km13+764)  với  quy  mô  mặt  

cắt 12,0m  cho  UBND  huyện  Phú  Ninh  thực  hiện  công  tác  bồi  thường,  

GPMB. Trường hợp tổng mức đầu tư dự án do Ban Quản lý dự án 5 thực hiện vượt 

mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, UBND huyện Phú Ninh tổng hợp 

phần kinh  phí bồi  thường,  GPMB  phạm  vi  từ  9,0m  đến  12,0m,  đoạn  qua  

huyện  Phú Ninh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí ngân sách 

tỉnh để hỗ trợ thực hiện.  

Theo  báo  cáo  của  UBND  huyện  Phú  Ninh,  hiện  nay  huyện  đã  phê  

duyệt phương   án   bồi   thường,   GPMB   đoạn   tuyến   Quốc   lộ   40B   

(Km12+010-Km13+765) theo quy mô mặt cắt 12,0m, với tổng kinh phí 20,8 tỷ 

đồng; trong đó sử dụng từ nguồn kinh phí của dự án do Bộ Giao thông vận tải bố 

trí (mặt cắt 9,0m) là 14,0 tỷ đồng; còn lại 6,8 tỷ đồng là phần kinh phí GPMB 

phạm vi từ 9,0m  đến  12,0m,  hiện  chưa  có  nguồn  vốn  bố  trí.  Do  dự  án  của  

Bộ  Giao  thông vận tải không đủ nguồn vốn bố trí thực hiện bồi thường, GPMB 

vệt mở rộng từ 9,0m  đến  12,0m  qua  địa  bàn  huyện  Phú  Ninh,  Bộ  Giao  

thông  vận  tải  có  Công văn số 5202/BGTVT-CQLXD ngày 01/6/2020 đề nghị 

UBND tỉnh Quảng Nam bố trí nguồn vốn của địa phương để thực hiện.  

Ban  Thường  vụ  Tỉnh ủy đã  có  Công  văn  số  2984-CV/TU  ngày  

28/7/2020 thống nhất chủ trương cho lập hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ 

và Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận cho phép tỉnh thực hiện đầu tư xây 

dựng mở  rộng  tuyến  Quốc  lộ  40B,  đoạn  Km12+010-Km13+765  qua  địa  bàn  

huyện Phú  Ninh,  từ  quy  mô  Bnền  =  9,0m  lên  quy  mô  Bnền  =  12,0m,  từ  

nguồn  vốn ngân sách của địa phương để đồng bộ mặt cắt toàn tuyến. Để  kịp  thời  

thực  hiện  hoàn  thành  công  tác  bồi  thường,  GPMB  dự  án  mở rộng Quốc lộ 

40B đoạn qua địa bàn huyện Phú Ninh, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 7662/TTr-

UBND ngày 28/12/2020 đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương 

bố trí 6,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho UBND huyện Phú Ninh thực hiện bồi 

thường, GPMB mở rộng Quốc lộ 40B phần phạm vi từ 9,0m đến 12,0m, đoạn 

Km12+010-Km13+765 qua địa bàn huyện. Về nguồn vốn: Trước đây, UBND tỉnh 

đã bố trí vốn cho UBND huyện Phú Ninh thực hiện công tác bồi thường, GPMB 

dự án Đường nối từ Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (dự 

án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây  dựng  tỉnh  làm  chủ đầu  tư)  tại  Quyết  định  
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số  4312/QĐ-UBND  ngày 12/12/2017,  hiện  nay  nguồn  vốn  này  chưa  sử  

dụng,  còn  lại  do  ngân  sách  huyện Phú Ninh 6,807 tỷ đồng quản lý (do năm 

2018 trùng với dự án của Bộ Giao thông vận tải nên cắt  giảm  quy  mô).  UBND 

tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh khoá IX thống nhất cho sử dụng khoản 6,807 tỷ đồng 

để thực hiện bồi thường, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 40B, đoạn qua địa bàn 

huyện, vệt 9,0m - 12,0m và UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, UBND huyện 

Phú Ninh thực hiện các thủ tục nộp hoàn trả ngân sách tỉnh cấp lại cho UBND 

huyện Phú Ninh theo quy định. 

Kính trình HĐND tỉnh khoá IX xem xét, quyết định./. 

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 Phú Ninh; 

- 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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