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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Phương án phân bổ kế hoạch vốn các dự án khởi công mới năm 2020
sử dụng vốn ngân sách Trung ương kế hoạch 2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh
về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh
về kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 13/TBHĐND ngày 31/3/2020; UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1936/TTr-UBND ngày
08/4/2020 về phương án phân bổ kế hoạch vốn dự án khởi công mới kế hoạch
năm 2020 nguồn ngân sách Trung ương. Trong đó có 3 dự án chưa được trình
phương án phân bổ vốn do chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm có:
- Dự án Điểm Định canh định cư tập trung thôn A cấp, xã A Nông.
- Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu.
- Dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư
thủy điện Sông Bung 4.
Đến nay, 03 dự án nêu trên đã được UBND tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ,
thủ tục liên quan trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND tỉnh
kính trình HĐND tỉnh phương án phân bổ vốn cho 3 dự án thuộc nguồn vốn
ngân sách Trung ương, với tổng kế hoạch vốn năm 2020: 27.000.000.000 đồng
(Hai mươi bảy tỷ đồng), cụ thể:
(Chi tiết danh mục dự án theo Phụ lục đính kèm).
Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết nghị./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
TTTU, HĐND tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;
Các đại biểu HĐND tỉnh;
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;
CPVP;
Lưu: VT,TH, KTN, KTTH.
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Dự kiến tổng mức đầu tư
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Danh mục dự án

Chủ đầu tư

1

Điểm Định canh định cư
tập trung thôn A cấp, xã A
Nông

UBND huyện
Tây Giang

7.500

7.500

7.000

2

Kè chống sạt lở bờ sông
Thu Bồn khu vực thôn
Phú Đa, xã Duy Thu

UBND huyện
Duy Xuyên

25.000

20.000

10.000

3

Đầu tư ổn định đời sống
và sản xuất người dân
vùng tái định cư thủy điện
Sông Bung 4

UBND huyện
Nam Giang

100.000

100.000

10.000

132.500

127.500

27.000
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