
 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1604  /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 24   tháng  3   năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh 
    

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

 

Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 11/TB-

HĐND ngày 13/3/2020; UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh về việc không đầu 

tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn 

ngân sách tỉnh, với các nội dung chính: 

1. Kế hoạch năm 2019, HĐND tỉnh thống nhất đầu tư 05 dự án, với tổng 

mức đầu tư 459 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 320 tỷ đồng; dự kiến 

bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 165 tỷ đồng, cụ thể: 

- Tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh thống 

nhất đầu tư dự án cầu Phước Trạch, thành phố Hội An có tổng mức đầu tư 100 tỷ 

đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn 

năm 2019 là 20 tỷ đồng; dự án kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở, xã Tam Hải, 

huyện Núi Thành có tổng mức đầu tư 99 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách tỉnh 

đầu tư 40 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 là 16 tỷ đồng. 

- Tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh thống nhất 

đầu tư dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 

2019 là 39 tỷ đồng; dự án nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố 

Tam Kỳ có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019 

là 90 tỷ đồng. 

- Tại Công văn số 102/HĐND-TTHĐ ngày 20/4/2018, Thường trực HĐND 

tỉnh thống nhất đầu tư dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành 

chính tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 23,9 tỷ đồng, trong đó phần ngân sách 

tỉnh đầu tư 20,7 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019 không bố trí. 

Tuy nhiên, các dự án này đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện và UBND 

tỉnh kính trình HĐND tỉnh đưa ra kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 

- 2020 nguồn ngân sách tỉnh, với các lý do sau: 

- Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng 

Nam: Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn sự nghiệp theo Công văn số 

13878/BTCHCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính. 



 

  

- Dự án cầu Phước Trạch, thành phố Hội An: Dự án triển khai sẽ chồng lấn 

và không đảm bảo quy mô với dự án nạo nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm 

nhập mặn sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, dự án này đang được đầu 

tư từ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và vốn đối ứng ngân sách 

tỉnh. 

- Dự án kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở, xã Tam Hải, huyện Núi 

Thành: Dự án nằm trong quy hoạch cảng Chu Lai nên không thực hiện đầu tư. 

- Dự án cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam: Hiện dự án nhà máy nước BOO Phú Ninh đang triển khai thực hiện, 

do đó việc cấp nước cho các khu nông nghiệp tại vùng Đông sẽ sử dụng nguồn 

nước từ dự án nhà máy nước BOO Phú Ninh. 

- Dự án nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ: 

Ngày 09/01/2015, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến 

năm 2030, định hướng đến năm 2050 thì đường quy hoạch N24 là đường trục dọc 

chính nằm trung gian giữa đường Phan Châu Trinh và đường Hùng Vương. Hơn 

nữa, lưu lượng giao thông trên tuyến đường Hùng Vương giờ cao điểm chưa gây 

áp lực, do lưu lượng xe được điều tiết sang trục dọc song song với đường Hùng 

Vương là đường Phan Châu Trinh. Dó đó, đề nghị đầu tư nâng cấp đường Hùng 

Vương vào thời điểm thích hợp theo Thông báo số 694-TB/TU ngày 19/02/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. 

(Chi tiết danh mục các dự án theo Phụ lục đính kèm) 

Hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh đã được phê duyệt 

quyết toán hoàn thành, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng chưa 

có nguồn vốn bố trí. Do đó, đề nghị điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 đã dự 

kiến bố trí cho các dự án nêu trên là 165 tỷ đồng cho các dự án khác có nhu cầu. 

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất không đầu tư 05 dự án nêu trên trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và 

UBND tỉnh sẽ rà soát báo cáo điều chuyển 165 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn năm 

2019 sang các dự án khác có nhu cầu. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 

 



Đơn vị tính: Triệu đồng

 Tổng số 
 Trong đó: Ngân 

sách tỉnh 

TỔNG SỐ 482.900       340.700               165.000                
Kế hoạch vốn đã dự kiến phân bổ, đề nghị điều chuyển sang các dự

án khác đang triển khai

I Công văn số 102/HĐND-TTHĐ ngày 20/4/2018 23.900         20.700                 -                        

1
Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành

chính tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ 23.900         20.700                 

Bố trí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp theo Công văn số

13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính

II Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 199.000       60.000                 36.000                  

1 Cầu Phước Trạch
UBND thành 

phố Hội An
100.000       20.000                 20.000                  

Dự án chồng lấn với dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm

nhập mặn sông Cổ Cò

2 Kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở, xã Tam Hải
UBND huyện 

Núi Thành
99.000         40.000                 16.000                  Dự án nằm trong quy hoạch cảng Chu Lai nên không đầu tư

III Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 260.000       260.000               129.000                

1
Cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng

Đông tỉnh Quảng Nam

BQL dự án 

ĐTXD các CT 

NN&PTNT

110.000       110.000               39.000                  Sử dụng nước từ dự án nhà máy nước BOO Phú Ninh

2
Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam

Kỳ

BQL dự án 

ĐTXD các 

CCGT QNam

150.000       150.000               90.000                  
Đề nghị đầu tư nâng cấp vào thời điểm thích hợp theo Thông báo số

694-TB/TU ngày 19/02/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam

Phụ lục

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHÔNG ĐẦU TƯ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Tờ trình số  1604  /TTr-UBND ngày  24  / 3   /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

 Tổng mức đầu tư 
 Kế hoạch vốn 

năm 2019 đã dự 

kiến phân bổ 

Lý do đưa ra kế hoạch trung hạn
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