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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về

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 Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư

Qua xem xét Tờ trình số 8323/TTr-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về 
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 Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Kè Sông Trường, huyện Bắc Trà My được HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ- HĐND ngày 03/10/2019 với tổng mức đầu tư 
95.000 triệu đồng, UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 
24/8/2020 với tổng mức đầu tư 94.884 triệu đồng. Đến nay dự án đã được thi công đạt 
50% khối lượng (khoảng 39.500 triệu đồng) và đã giải ngân 38.960 triệu đồng. 

Dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình được Thường trực HĐND tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019 với tổng 
mức đầu tư 110.000 triệu đồng, UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1623/QĐ-
UBND ngày 31/5/2019 với tổng mức đầu tư 109.996,792 triệu đồng. HĐND tỉnh điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 với tổng 
mức đầu tư sau điều chỉnh là 122.000 triệu đồng. Đến nay, dự án đã thi công đạt trên 
30% khối lượng (khoảng 26.366 triệu đồng), đã giải ngân 26.366 triệu đồng.

Hiện nay, các dự án này đang có nhu cầu bổ sung thêm vốn để bồi thường giải 
phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị bố 
trí nguồn dự phòng còn lại (18.384,742 triệu đồng) để thực hiện mục tiêu trồng rừng gỗ 
lớn theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh (do không giải 
ngân hết) để bổ sung vốn cho dự án Kè Sông Trường (8.384,742 triệu đồng) và dự án 
Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình (10.000 triệu đồng). 

Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công 
văn số 354/HĐND-VP ngày 11/11/2021. Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc bổ 
sung vốn từ nguồn thực hiện mục tiêu trồng rừng gỗ lớn còn lại chưa phân bổ năm 2021 
(18.384,742 triệu đồng) cho các dự án do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư (dự án Kè Sông Trường, 
huyện Bắc Trà My 8.384,742 triệu đồng và dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng 
Bình 10.000 triệu đồng) là phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án 
và phát huy hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tỉnh năm 2021. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân 
sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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 phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Kính 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức 
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