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TỜ TRÌNH
Đề nghị bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt
bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 276/HĐNDVP ngày 12/10/2020 về chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện
dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã
Tam Quang; UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh thống nhất bố trí
nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng
khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang, như sau:
Trong năm 2015, để chuẩn bị mặt bằng sạch xúc tiến đầu tư dự án khí
điện sau khi Bộ Quốc phòng đồng ý chuyển giao 187ha tại xã Tam Quang
(Thông báo số 2174/VP-TH ngày 22/9/2014 của Văn phòng Bộ Tổng tham
mưu), UBND tỉnh đã ứng trước kế hoạch vốn: 36.585,605 triệu đồng cho Ban
Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng
khu đất quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang. Ban Quản lý khu kinh tế
mở Chu Lai đã tổ chức thực hiện và quyết toán với tổng kinh phí:
37.856,146.462 đồng theo Phương án được UBND huyện Núi Thành phê duyệt
tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 (trong đó kinh phí bồi
thường, hỗ trợ cho Trung đoàn 142 thuộc Sư đoàn BB 315: 36.585.605.790
đồng, còn lại là chi phí lập phương án, thẩm định,...). UBND tỉnh bố trí đủ kế
hoạch vốn theo giá trị quyết toán được UBND huyện Núi Thành phê duyệt tại
Quyết định Quyết định số 13652/QĐ-UBND ngày 08/12/2016.
Năm 2019, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý khu kinh tế mở
Chu Lai tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các hạng mục còn
lại trên khu đất được Bộ Quốc phòng thống nhất chuyển giao cho tỉnh Quảng
Nam quản lý sử dụng tại xã Tam Quang (Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày
18/3/2019), các hạng mục còn lại trên khu đất tiếp tục thực hiện gồm:
- Di dời đường dây trung thế.
- Di dời hệ thống cấp nước.
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- Cây cối của các hộ dân trồng xâm lấn.
- Một số thửa đất nông nghiệp của các hộ dân (khoảng 10 thửa), nằm dọc
theo đường ranh giới phía Tây khu đất.
- Mồ mả của nhân dân địa phương và đầu tư xây dựng khu cải táng
(khoảng 1000 mộ).
- 02 lô cốt phòng thủ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.
- 01 trạm BTS của Viettel.
Đến nay, tiến độ lập và phê duyệt các phương án như sau:
- Phương án đợt 1: Di dời đường dây trung hạ thế; bồi thường di dời mồ
mả; hỗ trợ cây trồng; cắm mốc ranh giới khu đất; trích đo địa chính, UBND
huyện Núi Thành đã phê duyệt tại Quyết định 2008/QĐ-UBND ngày
17/4/2020 với tổng dự toán 20.791.678.425 đồng.
- Phương án đợt 2: Di dời đường ống cấp nước và đầu tư hạ tầng Điểm
cải táng mồ mả khu nghĩa địa đồi Mồ Côi (giai đoạn II), UBND huyện Núi
Thành đã phê duyệt tại Quyết định 4011/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 với tổng
dự toán 5.345.179.840 đồng.
- Phương án đợt 3: Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu,
di chuyển mộ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án, UBND huyện
Núi Thành đã phê duyệt tại Quyết định số 6223/QĐ-UBND ngày 25/9/2020,
với tổng dự toán: 1.097.106.430 đồng.
- Phương án đợt 4: Bồi thường và di dời 02 lô cốt phòng thủ cho Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã phê duyệt tại Quyết định số
5922/QĐ-UBND ngày 15/9/2020, với tổng dự toán 2.451.009.600 đồng.
- Phương án đợt 5: Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu,
di chuyển mộ cho các hộ dân và bồi thường cây cối, hoa màu cho Sư đoàn BB
315, UBND huyện Núi Thành đã phê duyệt tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND
ngày 08/10/2020, với tổng dự toán: 2.805.170.000 đồng.
Tổng dự toán 5 phương án là 32.490.144.295 đồng.
Như vậy, phần bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện theo
phương án đã được UBND huyện Núi Thành phê duyệt quyết toán là không
trùng loawps với những phương án còn lại đang thực hiện tại khu đất quốc
phòng chuyển giao tại xã Tam Quang.
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UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất bố trí nguồn vốn ngân
sách tỉnh thực hiện dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất quốc phòng
chuyển giao tại xã Tam Quang theo các phương án đã được phê duyệt để sớm
bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm, trước mắt bố trí 26.136,858265
triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 kéo dài sang năm 2020 (nguồn
xây dựng cơ bản tập trung 21.367,810523 triệu đồng; nguồn thu sử dụng đất
4.769,047742 triệu đồng) cho dự án. Đối với nguồn kinh phí còn lại, UBND
tỉnh sẽ cân đối các nguồn vốn thuộc ngân sách tỉnh để tiếp tục phân bổ thực
hiện theo quy định.
Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;
Các đại biểu HĐND tỉnh;
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND
tỉnh;
Các Sở: TC, KH&ĐT;
BQL Khu KTM Chu Lai;
UBND huyện Núi Thành;
CPVP;
Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

(D:\Dropbox\Hai TH\Nam 2020\HDND tinh\Ky 18\To trinh de nghi phan bo von
du an boi thuong, GPMB khu dat quoc phong chuyen giao tai xa Tam Quang.doc)
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