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TỜ TRÌNH 

Về việc bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016-2020 và bố trí nguồn vốn để thực hiện 

 
 

Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Theo Điều 9 Luật Quy hoạch năm 2017 quy định nguồn vốn bố trí cho 

công tác lập quy hoạch được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của 

pháp luật về đầu tư công. 

Được sự thống nhất của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018, UBND tỉnh đã bố trí danh mục dự án quy hoạch tỉnh Quảng Nam 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, số tiền: 498,85 triệu đồng tại Quyết 

định số 4013/QĐ-UBND ngày 10/12/2019; tại Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 

13/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất sử dụng 20.500 triệu đồng từ 

nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2019 còn lại chưa phân bổ chuyển 

sang năm 2020 để bố trí cho công tác lập quy hoạch. UBND tỉnh đã phân bổ vốn 

cho 05 dự án quy hoạch với tổng số tiền 9.400 triệu đồng tại Quyết định số 

903/QĐ-UBND ngày 31/3/2020. Tuy nhiên, 06 danh mục dự án quy hoạch được 

phân bổ vốn nêu trên chưa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020, cụ thể: 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm) 

Qua rà soát, có 05 danh mục dự án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê 

duyệt đề cương nhiệm vụ, đủ điều kiện bố trí vốn triển khai thực hiện (Chi tiết 

theo Phụ lục II đính kèm), UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực HĐND tại Công 

văn số 3519/UBND-KTTH ngày 29/6/2020. Tại Thông báo số 35/TB-HĐND 

ngày 08/7/2020, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc bổ sung 05 

danh mục dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và bố 

trí vốn thực hiện theo nội đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh 

tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 xem xét, quyết định theo thẩm 

quyền. 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất: 

1. Bổ sung 06 danh mục dự án quy hoạch chuyển tiếp đã được HĐND tỉnh 

thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, Thông báo số 

11/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh và đã được UBND 

tỉnh phân bổ vốn thực hiện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, cụ 

thể: 

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm). 
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2. Bổ sung 05 danh mục dự án quy hoạch đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất tại Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 08/7/2020 vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2016-2020 và bố trí 2.450 triệu đồng từ nguồn vốn xây dựng cơ 

bản tập trung năm 2019 còn lại chuyển sang năm 2020 chưa phân bổ, cụ thể: 

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm). 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh  
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