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TỜ TRÌNH
Đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu
tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường
Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX
Bờ sông Cái, đoạn qua khu vực trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân
tộc-miền núi tỉnh Quảng Nam (xã Cà Dy, huyện Nam Giang) có địa hình phức
tạp, nguy cơ sạt lở do mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản giáo viên,
công nhân viên, học sinh của Trường và nhân dân sinh sống xung quanh; UBND
tỉnh đã chỉ đạo địa phương, nhà trường khắc phục tạm thời các vị trí sạt lở và
báo cáo xin đầu tư kè chống sạt lở, đã được Chính phủ đồng ý tại Công văn số
9306/VPCP-KTN ngày 30/12/2011 của Văn phòng Chính phủ.
Theo Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về
phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề
Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam, với tổng mức đầu tư 21,272 tỷ
đồng, đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và huy động các nguồn
vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết
định số 1550/QĐ-UBND ngày 25/02/2015, với tổng dự toán: 15.468 triệu đồng,
với quy mô đầu tư xây dựng tuyến kè lát mái có tổng chiều dài 380m, 8 công
trình trên kè (gồm 4 bậc lên xuống và 4 cống tiêu); dự án đã được Bộ Kế hoạch
và Đầu tư thông báo ứng trước kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN
năm 2015 tại Công văn số 7395/BKHĐT-TH ngày 17/10/2014, với số tiền: 05 tỷ
đồng và trong kế hoạch đầu tư năm 2018, UBND tỉnh đã bố trí hoàn trả tạm ứng
ngân sách Trung ương tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về
phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương.
Đến nay công trình đã thi công hoàn thành các hạng mục chính với khối
lượng thực hiện 9.551 triệu đồng. Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện hoàn thành
công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại phát sinh do tác động của mưa lũ; UBND
tỉnh đã có Công văn số 6505/UBND-KTTH ngày 12/11/2018 đề nghị Văn
phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài
chính quan tâm cấp bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
hoặc các nguồn vốn khác (ngoài kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã
thông báo cho tỉnh) để tiếp tục triển khai, đầu tư hoàn thành dự án, sớm đưa
công trình vào sử dụng nhưng đến nay Trung ương vẫn chưa giải quyết.
Để đảm bảo nguồn vốn thanh toán khối lượng thực hiện và đầu tư hoàn
thành dứt điểm các hạng mục công trình theo phê duyệt; theo báo cáo của Chủ
đầu tư và đề nghị của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND
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tỉnh xem xét, thống nhất cho điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn, trong đó cho bố
trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020, số tiền: 6.700 triệu đồng (theo báo cáo của UBND tỉnh tại
Công văn số 3265/UBND-KTTH ngày 11/6/2019 thì có đề nghị Thường trực
HĐND tỉnh thống nhất bố trí từ ngân sách tỉnh số tiền: 5.800 triệu đồng, tuy
nhiên qua rà soát lại số liệu của Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư thì kế
hoạch vốn cần phải bổ sung là 6.700 triệu đồng).
UBND tỉnh kính báo cáo, trình HĐND tỉnh khóa IX./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, LĐTB&XH;
- UBND huyện Nam Giang;
- Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân
tộc – Miền núi Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH.
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