
 

      ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN HẢI LĂNG  

      
       Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Hải Lăng, ngày       tháng 5  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị bố trí vốn để thực hiện  

Dự án: Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, TĐC các tiểu dự án thuộc dự án Hạ tầng cơ 

bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2) tại địa bàn huyện Hải Lăng 

 

 
                    Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị  

                                                                                 
 

Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. UBND huyện 

Hải Lăng đã tăng cường chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện tích cực 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã nơi có dự án đi qua khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho 

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng dự án. 

Ngày 24/02/2022, UBND huyện đã có Tờ trình số 34/TTr-UBND gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh để bố trí vốn thực hiện GPMB dự án trên. Theo khái toán, tổng 

kinh phí giải phóng mặt bằng cho dự án là khoảng: 55,694 tỷ đồng. Đến nay, UBND 

tỉnh đã  bố trí 11,651 tỷ đồng, huyện đã giải ngân 100% vốn đã bố trí, Kinh phí còn lại 

cần bố trí tiếp là: 44,043 tỷ đồng. Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ - GPMB cho 256 hộ dân, với tổng số tiền: 6.692.233.000đồng, cụ thể 

như sau: 

 

STT Quyết định số , ngày, 

tháng năm 

Cơ quan phê 

duyệt 

Số hộ ảnh 

hưởng 

Số tiền (đồng) 

1 Số 949/QĐ-UBND, ngày 

31/12/2021 

UBND huyện 

Hải Lăng 
30 827.572.000 

2 Số 113/QĐ-UBND, ngày 

29/3/2022 

UBND huyện 

Hải Lăng 
02 37.710.000 

3 Số 114/QĐ-UBND, ngày 

29/3/2022 

UBND huyện 

Hải Lăng 
01 57.185.000 

4 Số 181/QĐ-UBND, ngày 

29/4/2022 

UBND huyện 

Hải Lăng 
94 1.567.678.000 

5 Số 183/QĐ-UBND, ngày 

29/4/2022 

UBND huyện 

Hải Lăng 
129 4.202.088.000 

 Tổng cộng  256 6.692.233.000 

 

( Kèm theo các Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ ) 
 

Để có kinh phí kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ - GPMB cho các hộ dân đã 

có Quyết định phê duyệt và các hộ dân liên quan khác để bàn giao mặt bằng thi công 



đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện kính đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh quan tâm sớm bố trí kinh phí với số tiền 44,043 tỷ đồng để huyện chủ động 

trong việc GPMB dự án nói trên. 

UBND huyện Hải Lăng kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm, xem 

xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban QLDA BIIG2; 

- CT,PCT UBND huyện; 

- Hội đồng BTHT,TĐC huyện; 

- CVP,PVP,CV; 

- Lưu: VT. 

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

              CHỦ TỊCH 

              

 

 

 

 

            

              Lê Đức Thịnh 
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