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TỜ TRÌNH 

Đề nghị thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện 

 bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tuyến Quốc lộ 40B 

 (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ) 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Tại nội dung (ii) điểm c, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định: “Việc bố trí vốn bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo nguyên tắc: Đối với các dự án do cấp tỉnh 

quản lý, làm chủ đầu tư, ngân sách tỉnh bố trí 70%, ngân sách huyện bố trí 30% 

nguồn vốn thực hiện; đối với các dự án do cấp huyện quản lý, làm chủ đầu tư, 

ngân sách cấp huyện bố trí 100% nguồn vốn thực hiện”.  

Tuyến đường Quốc lộ 40B có chiều dài hơn 209Km, nối từ đường ven 

biển đến Quốc lộ 1A, đường cao tốc qua tỉnh Kon Tum. Đoạn qua tỉnh Quảng 

Nam có lưu lượng giao thông lớn, mặt đường hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Trước nhu cầu bức thiết để đảm bảo an toàn giao thông, liên kết vùng, phát triển 

kinh tế xã hội; HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị Bộ Giao thông 

vận tải cho phép đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương đoạn tuyến từ 

đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ và đã được Bộ Giao 

thông vận tải thống nhất tại Công văn số 11896/BGTVT-KHĐT ngày 

18/10/2018. Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chủ trương đầu tư dự án Tuyến 

Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên 

Kỳ), do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm 

chủ đầu tư tại Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 08/3/2019.  

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Quốc lộ 

40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ) từ Km 

14+200-Km32+300 tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, với 

tổng mức đầu tư: 420 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách các huyện: 

Phú Ninh, Tiên Phước. Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là 

110 tỷ đồng, gồm ngân sách tỉnh bố trí cho dự án là 77 tỷ đồng (70%), ngân sách 

cấp huyện: 33 tỷ đồng (30%) theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND tỉnh ngày 



06/12/2018 của HĐND tỉnh; trong đó ngân sách huyện Tiên Phước: 14,85 tỷ 

đồng; ngân sách huyện Phú Ninh: 18,15 tỷ đồng. 

Theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Công văn số 57/UBND-

TCKH ngày 16/01/2019; UBND huyện Phú Ninh tại Công văn số 88/UBND-

TCKH ngày 25/01/2019 về khả năng cân đối vốn đối ứng 30% từ ngân sách 

huyện thực hiện bồi thường GPMB dự án đường QL40B là vượt quá khả năng 

cân đối ngân sách huyện. Đến nay, UBND huyện Tiên Phước đã phê duyệt 05 

phương án bồi thường, GPMB, với tổng kinh phí: 16,069 tỷ đồng (các Quyết 

định số 494/QĐ-UBND ngày 13/4/2020; số 1049/QĐ-UBND ngày 29/5/2020; 

số 1624/QĐ-UBND ngày 02/7/2020; số 1625/QĐ-UBND ngày 02/7/2020; số 

2252/QĐ-UBND ngày 11/8/2020) và UBND huyện Phú Ninh đã phê duyệt 02 

phương án bồi thường GPMB, với tổng kinh phí 8,255 tỷ đồng (có Quyết định 

số 2480/QĐ-UBND ngày 20/7/2020; số 3650/QĐ-UBND ngày 21/8/2020). Chủ 

đầu tư đã bố trí đủ 70% kinh phí ngân sách tỉnh theo phương án bồi thường 

GPMB được phê duyệt để thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng 

và các huyện Phú Ninh, Tiên Phước không thể cân đối 30% phần kinh phí bồi 

thường, GPMB để chi trả cho nhân dân theo phương án được duyệt nên gặp 

nhiều khó khăn trong việc bàn giao mặt bằng thi công công trình.  

Để giải quyết tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo có đủ kinh phí chi trả 

100% các phương án bồi thường, GPMB được phê duyệt, sớm bàn giao mặt 

bằng triển khai thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ đáp ứng mục tiêu dự 

án, phù hợp thủ tục về nhiệm vụ chi theo Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước số 

83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; đồng thời, tránh trường hợp kéo dài thời gian 

thực hiện dự án sẽ làm tăng kinh phí bồi thường GPMB và các chi phí khác; 

theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 

15/9/2020, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất bố trí nguồn vốn 

ngân sách tỉnh thực hiện 100% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn 

Tiên Kỳ). 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND 

tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- BQL dự án ĐTXD các công trình 

giao thông tỉnh; 

- UBND các huyện: Tiên Phước, Phú 

Ninh 

- CPVP; 

- Lưu: VT,KTN,KTTH,TH. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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