
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

   Số: 22 /TTr-SKH-TH                         Quảng Trị, ngày 15 tháng 3 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về dự kiến phương án điều chuyển vốn ngân sách địa phương năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện văn bản số 647/UBND-TH ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tham mưu rà soát, điều chuyển vốn các công trình, dự án chưa 

đủ điều kiện giao vốn ngân sách địa phương năm 2022; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kính báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau: 

I. Nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí: 

1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn (03 dự án): Căn cứ danh mục dự án 

được HĐND tỉnh giao kế hoạch 2022 tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021, đến nay có 03 dự án chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết nên 

đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2022 với số vốn 11,5 tỷ đồng; cụ thể như sau: 

1.1 Hệ thống tuyến ống dẫn nước thải cụm công nghiệp Diên Sanh: phải 

thực hiện tham vấn cộng đồng để xác định vị trí xả thải nên mất nhiều thời gian. 

Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 03 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 

03 tỷ đồng; 

1.2 Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: đến nay chưa thống 

nhất vị trí xây dựng công trình nên chưa thể thẩm định, trình phê duyệt dự án. 

Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 07 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 

07 tỷ đồng; 

1.3 Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ: phải thực hiện điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 1,5 tỷ 

đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 1,5 tỷ đồng. 

 2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn (06 dự án): Căn cứ tiến độ thực hiện 

dự án và cam kết khả năng giải ngân của các chủ đầu tư. Kính đề nghị bổ sung 

kế hoạch 2022 cho 06 dự án với số vốn 11,5 tỷ đồng, cụ thể như sau: 

2.1 Đường giao thông liên thôn Mã Lai-Tân Pun, xã Hướng Phùng, huyện 

Hướng Hóa: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 8,3 tỷ đồng, kế 

hoạch 2022 bố trí khởi công mới 2,5 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

2.2 Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng khu 

vực trung tâm huyện Đakrông (giai đoạn 2): Dự án được giao kế hoạch trung 

hạn 2021-2025 là 15 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 04 tỷ đồng; 

kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

2.3 Nhà đặt máy phát thanh, truyền hình tại Trung tâm truyền hình kỹ 

thuật số: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 04 tỷ đồng, kế 
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hoạch 2022 bố trí khởi công mới 02 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 1,5 tỷ đồng 

để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành dự án. 

2.4 Hội trường huyện ủy Cam Lộ: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 

2021-2025 là 8,5 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 2,5 tỷ đồng; kính 

đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành 

dự án trong năm 2023. 

2.5 Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh - Hạng mục: Khoa chẩn đoán hình 

ảnh, Khoa truyền nhiễm: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 16 

tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 09 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 02 tỷ 

đồng và năm 2022 bố trí 07 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 phục vụ 

nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

2.6 Nhà văn hóa trung tâm thị xã Quảng Trị: Dự án được giao kế hoạch 

trung hạn 2021-2025 là 20 tỷ đồng, kế hoạch 2022 bố trí khởi công mới 05 tỷ 

đồng; kính đề nghị bổ sung 02 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt 

là công trình trọng điểm của thị xã Quảng Trị để khởi công chào mừng 50 năm 

sự kiện Thành Cổ. 

3. Điều chỉnh tên dự án(01 dự án): 

Do sơ suất trong quá trình trình HĐND tỉnh giao kế hoạch, tại Nghị quyết 

số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 

nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh quản lý; trong đó  Mục 

IV.12, Biểu số 4 kèm theo Nghị quyết đã giao “Sữa chữa nâng cấp Trụ sở Đảng 

ủy, HĐND, UBND xã Triệu Nguyên”. 

Kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “Trụ sở UBND xã Triệu Nguyên, 

huyện Đakrông” để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

II. Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý: 

1. Các dự án điều chỉnh giảm vốn (10 dự án): Căn cứ danh mục dự án 

được HĐND tỉnh giao kế hoạch 2022 tại Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021, đến nay có 08 dự án chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết và 

02 dự án đã hoàn thành nên đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 2022 với số vốn 

121,056 tỷ đồng; cụ thể như sau: 

1.1 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà: Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án 

đã được phê duyệt với tổng kinh phí 2,207 tỷ đồng
1
. Kế hoạch 2021 đã được 

phân bổ 0,9 tỷ đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Kế hoạch 2022 được 

HĐND tỉnh giao 39,2 tỷ đồng để thực hiện nhưng đến nay Dự án chưa hoàn 

thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nên chưa đủ 

điều kiện phân bổ vốn, kính đề nghị điều chỉnh giảm 37,9 tỷ đồng. Kế hoạch 

2022 còn lại 1,3 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

                                           
1
 Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh vê việc phê duyệt đề cương và dự toán 

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; Quyết định số 24/QĐ-TTPTQĐ ngày 22/03/2021 của Trung 

tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và dự toán chi phí chuẩn bị dự án phục 

vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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1.2 Mô hình điểm trung chuyển rác, xử lý rác tại các xã thuộc địa bàn 

huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong: Dự án có địa bàn thực hiện rộng (29 

xã),có liên quan đến điểm trung chuyển và xử lý rác, cần sự thống nhất của địa 

phương và người dân nhưng do dịch bệnh nên việc tiếp xúc, họp dân gặp khó 

khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đến nay chưa thể thẩm định, trình phê 

duyệt dự án. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 04 tỷ đồng, kính đề nghị 

điều chỉnh giảm 04 tỷ đồng; 

1.3 Đường Trần Quang Khải nối dài (đoạn từ đường Hàn Mặc Tử đến 

đường Lê Thánh Tông): dự án đã được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 sau 

thời điểm 31/12/2021. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 0,323 tỷ đồng, 

kính đề nghị điều chỉnh giảm 0,323 tỷ đồng; 

1.4 Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực nghĩa trang liệt sĩ 

Trường Sơn và vùng lân cận: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều 

kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 02 tỷ đồng, kính đề 

nghị điều chỉnh giảm 02 tỷ đồng; 

1.5 Hệ thống thoát nước khu vực trường THCS Phan Đình Phùng và khu 

phố 2 phường 5: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân 

bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 4,3 tỷ đồng, kính đề nghị điều 

chỉnh giảm 4,3 tỷ đồng; 

1.6 Đường Lê Thánh Tông, thành phố Đông Hà (đoạn Lê Lợi - Hùng 

Vương): dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. 

Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 7,5 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 

7,5 tỷ đồng; 

1.7 Xây dựng các cầu vượt l  trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện 

Hướng Hóa: dự án chưa được phê duyệt dự án nên chưa đủ điều kiện phân bổ 

vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 08 tỷ đồng, kính đề nghị điều chỉnh 

giảm 08 tỷ đồng; 

1.8 Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9 

đoạn từ quốc lộ 1A đến cảng Cửa Việt: dự án chưa được phê duyệt dự án nên 

chưa đủ điều kiện phân bổ vốn. Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 54 tỷ 

đồng, kính đề nghị điều chỉnh giảm 54 tỷ đồng; 

1.9 Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT TM Đặc biệt Lao Bảo 

(giai đoạn 2): Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh giao 2,85 tỷ đồng, đến nay cơ 

bản đã hoàn thành, kính đề nghị giảm 2,033 tỷ đồng khối lượng không thực 

hiện. 

1.10 Cổng chính KCN Quán Ngang: Kế hoạch 2022 được HĐND tỉnh 

giao 01 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành công nợ, kính đề nghị giảm 01 tỷ đồng. 

2. Các dự án điều chỉnh tăng vốn (07 dự án): Căn cứ tiến độ thực hiện 

dự án và cam kết khả năng giải ngân của các chủ đầu tư. Kính đề nghị bổ sung 

kế hoạch 2022 cho 07 dự án với số vốn 118,023 tỷ đồng, cụ thể như sau: 
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2.1 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2: Dự án được giao kế hoạch 

trung hạn 2021-2025 là 385 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 217,83 tỷ đồng 

(trong đó: năm 2021 bố trí 133,63 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 84,2 tỷ đồng); 

kính đề nghị bổ sung 26,2 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

2.2 Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường NTT đến 

đường Điện Biên Phủ): Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 9,5 tỷ 

đồng, kế hoạch vốn bố trí đến nay 4,25 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 0,25 

tỷ đồng và năm 2022 bố trí 04 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 3,5 tỷ đồng để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện. 

2.3 Đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ Đập ngăn mặn sông Hiếu đến 

QL9): Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 49,1 tỷ đồng, kế hoạch 

vốn bố trí đến nay 36,2 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 16,2 tỷ đồng và năm 

2022 bố trí 20 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 08 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện. 

2.4 Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông: Dự án 

được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 150,447 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố 

trí đến nay 91 tỷ đồng (trong đó: năm 2021 bố trí 22 tỷ đồng và năm 2022 bố trí 

69 tỷ đồng); kính đề nghị bổ sung 18,323 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện. 

2.5 Đường gom từ các lối tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2022: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 

2021-2025 là 10,3 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 bố trí 07 tỷ đồng; kính đề nghị 

bổ sung 3,3 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

2.6 Đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình 

Trọng): Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 17 tỷ đồng. Kế hoạch 

năm 2022 bố trí 05 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 05 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện. 

2.7 Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - 

giai đoạn 1: Dự án được giao kế hoạch trung hạn 2021-2025 là 369,935 tỷ đồng. 

Kế hoạch năm 2022 bố trí 55 tỷ đồng; kính đề nghị bổ sung 53,7 tỷ đồng để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện. 

2.8 Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1): Dự án được 

phê duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 với tổng mức đầu tư 

104 tỷ đồng. Đến nay dự án đã được bố trí 91,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 

02/11/2021, Sở Tài nguyên Môi trường đã đi kiểm tra các nội dung liên quan đến 

việc vận hành chạy thử và đã có văn bản số 3689/STNMT-CCBVMT yêu cầu bổ 

sung một số thiết bị đo chỉ tiêu tại trạm quan trắc nước thải đảm bảo để theo dõi, 

giám sát tự động; thực hiện hạng mục trồng cây xanh tạo cảnh quan và sân, đường 

nội bộ đảm bảo thuận lợi, an toàn khi thao tác, vận hành nhà máy. Do đó, kính đề 

nghị bổ sung 3,033 tỷ đồng nhằm hoàn thiện, đưa dự án đi vào hoạt động. 

3. Điều chỉnh tên dự án (01 dự án) 

Do sơ suất trong quá trình trình HĐND tỉnh giao kế hoạch, tại Nghị quyết 

số 159/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 
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nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh quản lý; trong đó Mục II.2, 

Biểu số 6 kèm theo Nghị quyết đã giao “Đường ven biển kết nối với hành lang 
kinh tế Đông Tây”. 

Kính đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “Đường ven biển kết nối hành 

lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1” để có cơ sở triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo. 

 (Phương án điều chỉnh chi tiết như biểu số 01, 02, 03 kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định./. 

Tờ trình này xin được thay thế Tờ trình số 16/TTr-SKH-TH ngày 

11/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: KTN, VX;           

- Lưu VT, TH.        

  

                                                                  Trương Chí Trung                                                
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