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TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
2016 - 2020 vốn cân đối ngân sách địa phương
Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014, các Nghị định của Chính phủ số:
77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng
năm; 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị
định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý
đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2016 - 2020;
Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn
cân đối ngân sách địa phương được HĐND tỉnh điều chỉnh tại Nghị quyết số
26/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018; trong đó, kế hoạch năm 2020 dự kiến
khởi công mới là 15 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 210,5 tỷ đồng. Qua rà
soát, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh như sau:
1. Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016 - 2020 của 13 dự án với tổng vốn cắt giảm là 119,5 tỷ đồng, cụ thể:
a) Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12/15 dự án dự kiến khởi
công mới năm 2020 với số vốn cắt giảm là 60,5 tỷ đồng, bao gồm:
- Giảm 25,5 tỷ đồng vốn trung hạn của 10 công trình giáo dục - đào tạo
có tính chất đầu tư nâng cấp, bổ sung hạng mục, chuyển qua sử dụng nguồn
chi thường xuyên thuộc kế hoạch năm 2020 chương trình chống xuống cấp
trường, lớp học của ngành giáo dục và đào tạo.
- Giảm 35 tỷ đồng vốn trung hạn của 02 dự án qua rà soát đề nghị
chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện, bao gồm: Đường du lịch vào
Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh là 20 tỷ đồng và Khu căn cứ hậu cần địa
phương là 15 tỷ đồng.
b) Đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với dự án đang thực hiện đầu
tư là Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1, Đề án đầu tư phát triển Bệnh
viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, nên
đề nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án, chỉ thực hiện một số hạng mục quan
trọng, cấp thiết, do vậy đề xuất điều chỉnh giảm 59 tỷ đồng, vốn trung hạn 2016
- 2020 còn lại của dự án này sau điều chỉnh là 21 tỷ đồng (vốn trung hạn 2016 -

2020 của dự án này là 80 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 600 triệu đồng).
2. Đề xuất bổ sung danh mục thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2016 - 2020 ngân sách địa phương
Qua rà soát, UBND tỉnh dự kiến bổ sung số vốn trung hạn 2016 -2020
cắt giảm của các dự án trên (119,5 tỷ đồng) cho các danh mục cụ thể sau:
a) Bổ sung vốn và hỗ trợ ngân sách cấp dưới để đầu tư dự án trong giai
đoạn 2016-2020 là 114,5 tỷ đồng
(1) Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành
phố Quảng Ngãi: Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng với
mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải cho vùng mặt
tiền bờ sông Trà Khúc là một trong bốn vùng chức năng cơ bản của thành phố
Quảng Ngãi. Đồng thời, kết hợp với dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà khúc một
cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả, mục tiêu đầu tư dự án Đập dâng, đề
nghị bố trí kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 là 94 tỷ đồng để đưa vào thực hiện
đầu tư năm 2020 (vốn vượt thu năm 2018 giao 01 tỷ đồng để thực hiện công tác
chuẩn bị đầu tư), phần còn lại tiếp tục bố trí trong giai đoạn 2021 - 2025.
(2) Dự án Xây dựng khu tái định cư và cấp nước sinh hoạt phục vụ
nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã
Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa: Xét kiến nghị của UBND huyện Tư Nghĩa tại
Công văn số 1395/UBND ngày 20/6/2019: Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh
hoạt tại xã Nghĩa Kỳ được dự kiến hoạt động và cuối tháng 9/2019, nhằm ổn
định cuộc sống người dân sống xung quanh nhà máy, đảm bảo an toàn về môi
trường, xử lý bức xúc và tránh tạo điểm nóng về an ninh trật tự trong nhân
dân, UBND tỉnh đã có Công văn số 3643/UBND-TH ngày 28/6/2019, trong
đó thống nhất hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện Tư Nghĩa khoảng
26,5 tỷ đồng để triển khai; từ nguồn vượt thu năm 2018, Thường trực HĐND
tỉnh đã thống nhất hỗ trợ 06 tỷ đồng (hạng mục Khu tái định cư là 05 tỷ đồng,
cấp nước sinh hoạt là 01 tỷ đồng), còn lại 20,5 tỷ đồng đề nghị bố trí trong kế
hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương để thực hiện.
b) Bổ sung 05 tỷ đồng để bố trí cho danh mục dự án chuẩn bị đầu tư
Nhằm tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương và đủ điều kiện giao
vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2019 - 2020, UBND tỉnh đề nghị bổ sung 05
danh mục dự án chuẩn bị đầu tư vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 2020: (1) Trường THPT Lý Sơn; (2) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh,
giai đoạn IIb, thành phần 1; (3) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai
đoạn IIb, thành phần 2; (4) Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng
dịch vụ y tế tuyến cơ sở (vốn vay WB); (5) Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng
với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM).
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, sớm có ý kiến để UBND
triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, TH.
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