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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn,

thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Thực hiện Công văn số 76/HĐND-VP ngày 21/3/2022 của Thường trực 
HĐND tỉnh và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
786/HĐND-VP ngày 15/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh thống nhất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, 
thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, như sau:

Dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Quảng Nam (dự án) được HĐND tỉnh thống nhất danh mục khởi công mới 
năm 2022 tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021, Nghị quyết số 
73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/11/2021, với tổng mức đầu tư: 
17.500.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện: 2022 
– 2023. 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chủ đầu tư dự án) và các ngành 
chức năng, kể từ ngày 01/01/2022 các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại các Quyết định số: 
43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016, 
số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh được thay thế bởi Quyết 
định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh. Theo đó, quy định 
về bồi thường đối với cây trồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 
làm, hỗ trợ bàn giao mặt bằng, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất đều tăng mức 
hỗ trợ và số lần hỗ trợ, trong đó:

- Bồi thường đối với cây trồng: tăng mức quy định mật độ tối đa đối với 
cây trồng từ 1,5 lần lên 2,0 lần.



2
- Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: tăng số lần hỗ trợ 

từ 3,0 lần lên 4,5 lần đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác; từ 2,0 
lần lên 3,0 lần đối với đất trồng cây lâu năm; từ 1,5 lần lên 3,0 lần đối với đất rừng 
sản xuất. 

- Hỗ trợ bàn giao mặt bằng (thay thế quy định khen thưởng): tăng mức tối 
đa không quá 7.000.000 đồng/hộ lên không quá 15.000.000 đồng/hộ đối với 
trường hợp thu hồi đất một lần trên 70% diện tích đất nông nghiệp; tăng mức tối 
đa không quá 5.000.000 đồng/hộ lên không quá 15.000.000 đồng đối với trường 
hợp còn lại.

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: tăng mức hỗ trợ từ 500.000 đồng 
/tháng/nhân khẩu lên 600.000 đồng/tháng/nhân khẩu.

Do chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thay 
đổi dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường 
huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cụ thể tổng mức đầu tư dự án 
tăng lên: 24.000.000.000 đồng (tăng thêm 6.500.000.000 đồng), như sau:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Để đảm bảo thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án nhằm kịp thời huấn 
luyện, diễn tập cho các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND tỉnh kính 
trình HĐND tỉnh cho điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, 
thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với tổng mức đầu tư đề nghị bổ 
sung 6.500.000.0000 đồng (tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung là 
24.000.000.000 đồng), từ nguồn vốn ngân sách tỉnh dự phòng giai đoạn 2023-
2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X  xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, TN&MT;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Tiên Phước;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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