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Số:      /NQ-HĐND 

  

Quảng Nam, ngày     tháng 7 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án 

đầu tƣ công sử dụng vốn ngân sách Trung ƣơng giai đoạn 2021-2025 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 02 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 1  tháng 6 năm 2015; 

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t    ch c  hỉnh phủ và  u t    ch c 
ch nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 ăn c  Ngh    nh số 40/2020/NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

 h nh phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u Lu t Đầu t  công; 

 ăn c  Ngh  quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh v  kế hoạch  ầu t  công năm 2021;  

 ăn c  Ngh  quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh quyết   nh chủ tr  ng  ầu t  dự án Hoàn thiện   ờng ven biển 129 

(Võ  h   ông); Ngh  quyết số 22/NQ-HĐND ngày 1 /4/2021 của Hội  ồng 

nhân dân tỉnh v   i u chỉnh chủ tr  ng  ầu t  dự án Hoàn thiện   ờng ven biển 

12  (Võ  h   ông); 

 ăn c  Ngh  quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh quyết   nh chủ tr  ng  ầu t  một số dự án sử dụng vốn ngân sách 

trung   ng;  

 ăn c  Ngh  quyết số 23/NQ-HĐND ngày 1 /4/2021 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh quyết   nh chủ tr  ng  ầu t  một số dự án sử dụng vốn ngân sách 

trung   ng;  

Xét Tờ trình của UBND tỉnh 4511/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 

v     ngh  quyết   nh  i u chỉnh chủ tr  ng  ầu t  một số dự án sử dụng vốn 

ngân sách trung   ng giai  oạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-

HĐND ngày  22  tháng 7  năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội  ồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo lu n của  ại biểu Hội  ồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp. 

 

DỰ THẢO  
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương giai đoạn 2021-2025, bao gồm: điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời 

gian thực hiện dự án (chi tiết theo phụ lục   nh kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo bộ, ngành trung ương để 

tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Trung 

ương theo quy định. Đồng thời, theo dõi, cập nhật số liệu vốn ngân sách trung ương 

bố trí cho các dự án sau khi được Quốc hội thông qua vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

 

Ngh  quyết này   ợc Hội  ồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

th  02 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                            

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cƣờng 
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Phụ lục 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ THỜI GIAN 

THƢC HIỆN ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH 

TRUNG ƢƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày        / 7/2021 của Hội  ồng nhân 

dân tỉnh) 
ĐV :  riệu  ồng 

TT Dự án 

Tổng 

mức đầu 

tƣ  

Cơ cấu nguồn vốn  Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

  Tổng cộng 4.022.000 2.440.000 1.577.000 5.000   

1 
Hoàn thiện đường ven 

biển 129 (Võ Chí Công) 
        

2022- 

2025 

2 

Xây dựng Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025 

249.000 224.000 25.000   
2022- 

2025 

3 

Hồ chứa nước Suối Th , 

xã Ti n Phong, huyện 

Ti n Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

150.000 120.000 30.000   
2023- 

2026 

4 
Phòng cháy chữa cháy khu 

phố cổ Hội An 
200.000 180.000 20.000   

2023- 

2026 

6 

Cầu Tân Bình và đường 

tránh Quốc lộ 14E qua nội 

thị thị trấn Tân Bình, 

huyện Hiệp Đức 

        
2023- 

2026 

7 

Cầu Bình Sa đi Bình Hải 

(cầu Tây Giang), huyện 

Thăng Bình 

        
2023- 

2026 

8 

Nâng cấp, mở rộng đường 

Trà Tập - Trà Cang - Trà 

Linh thuộc vùng ATK, 

huyện Nam Trà My  

141.000 136.000   5.000 
2023- 

2026 

9 Cầu Văn Ly và đường dẫn  525.000 420.000 105.000   2023- 
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TT Dự án 

Tổng 

mức đầu 

tƣ  

Cơ cấu nguồn vốn  Thời 

gian 

thực 

hiện 

dự án 

Ngân 

sách 

Trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

2026 

10 

Đường trục chính Tam 

Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến 

đường Võ Chí Công và 

ĐT.613B 

646.000 517.000 129.000   
2022- 

2025 

11 
Đường vành đai phía Bắc 

tỉnh Quảng Nam 
498.000 398.000 100.000   

2022- 

2025 

12 

Đường nối từ ĐT.609C 

đến Quốc lộ 14B, huyện 

Đại Lộc 

550.000 440.000 110.000 

  

2022- 

2025 

13 
Đường trục chính từ cảng 

Kỳ Hà đi Quốc lộ 1 
590.000 3.000 587.000     

14 

Đường nối khu công 

nghiệp Việt - Hàn đi 

đường Võ Chí Công 

473.000 2.000 471.000     

 

* Đối với các dự án: Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); Cầu Tân 

Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp 

Đức; Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình chỉ điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án. 

 

 


