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TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do Ban Quản lý 

dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 354/HĐND-VP 
ngày 11/11/2021, UBND tỉnh báo cáo và kính trình HĐND tỉnh thống nhất bổ 
sung ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các 
công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021 có dự nguồn 20.000 triệu đồng (thực hiện hỗ trợ sau 
đầu tư) để thực hiện mục tiêu Trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 14/QĐ-UBND 
ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định 
số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (mục XIV Biểu số 3). Đến nay, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 phân bổ cho các 
địa phương, số tiền: 1.615,258 triệu đồng để thực hiện các dự án chuyển tiếp của 
Chương trình. Nguồn vốn còn lại chưa phân bổ là 18.384,742 triệu đồng đến nay 
chưa có danh mục để thực hiện hỗ trợ. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp & PTNT tham mưu cơ chế 
trồng rừng gỗ lớn thay thế Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của 
UBND tỉnh. Trong thời gian chờ Trung ương ban hành cơ chế hỗ trợ mới (thay thế 
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ 
trợ trồng rừng gỗ lớn); để sử dụng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tỉnh kế hoạch 
2021, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất cho sử dụng 
nguồn vốn thực hiện mục tiêu Trồng rừng gỗ lớn còn lại chưa phân bổ: 18.384,742 
triệu đồng (20.000 triệu đồng - 1.615,258 triệu đồng) để bố trí cho các dự án do 
Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu 
tư có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn để chi đền bù giải phóng mặt bằng và đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn bổ sung 
trong năm 2021, gồm 

- Dự án Kè Sông Trường: 8.384,742 triệu đồng. Dự án có mức đầu tư: 
94.884 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là 37.328 triệu đồng, đến nay, 
dự án đã triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng (khoảng 39.500 triệu 
đồng) và đã giải ngân 38.960 triệu đồng đạt (98,6% kế hoạch vốn đã bố trí), dự án 
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đang có nhu cầu vốn để chi trả đền bù và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó 
tổng phương án đền bù được duyệt là 6.068 triệu đồng và phương án đền bù đang 
phê duyệt là 9.035 triệu đồng, kinh phí đã bố trí chi đền bù là 4.243 triệu đồng.

- Dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình: 10.000 triệu đồng. Dự án 
có mức đầu tư đầu tư: 109.997 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là 
27.099 triệu đồng, đến nay dự án đã triển khai thi công đạt trên 30% khối lượng 
(khoảng 26.366 triệu đồng), đã giải ngân số tiền 26.366 triệu đồng (97% kế hoạch 
vốn đã bố trí), dự án đang có nhu cầu vốn để chi trả đền bù giải phóng mặt bằng và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó tổng phương án đền bù được duyệt là 
29.349 triệu đồng và phương án đền bù đang phê duyệt là 9.995 triệu đồng, kinh 
phí đã chi đền bù là 28.433 triệu đồng.

Kính đề nghị HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định để UBND tỉnh thực 
hiện tiếp các thủ tục phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- BQL dự án ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT; 
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

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

[daky]
Hồ Quang Bửu
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