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TỜ TRÌNH 

Về việc thống nhất chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu kinh tế Thương 

mại đặc biệt Lao Bảo 
 

         

  Kính gửi:    UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND 

tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021, số 145/NQ-

HĐND ngày 15/11/2021 và UBND tỉnh giao chi tiết tại các Quyết định số 

2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và số 3603/QĐ-UBND ngày 15/11/2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh 

về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt 

bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-KKT 

ngày 03/03/2022 về việc đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu KT-TM 

đặc biệt Lao Bảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát hồ sơ và kính báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh như sau: 

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại Khu KTTMĐB Lao Bảo đã được HĐND tỉnh thông qua 

tại Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 là 20.000 triệu đồng.  

2. Theo Báo cáo của BQL Khu kinh tế tỉnh, năm 2022 đã thực hiện đấu giá 

40 lô đất tại Khu Tái định cư Lao Bảo – Tân Thành, số tiền thu về 41.988 triệu 

đồng. Hiện nay, còn lại 90 lô đất chưa đấu giá, dự kiến sẽ đấu giá 75 lô trong giai 

đoạn 2023-2025 (15 lô còn lại dùng để dự phòng phục vụ tái định cư cho các dự 

án dự kiến đầu tư tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo), số tiền thu được khoảng 

68.012 triệu đồng.  

Như vậy, tổng nguồn vốn đấu giá đất tại khu KTTMĐB Lao Bảo giai đoạn 

2021-2025 khoảng 110.000 triệu đồng, vượt so với kế hoạch trung hạn đã giao là 

90.000 triệu đồng, đề xuất bổ sung để thực hiện các dự án phát triển quỹ đất nhằm 

tăng nguồn thu và các dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đảm bảo theo quy 

định tại Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh. Cụ 

thể như sau: 

- Trích đo vẽ địa chính và phát triển quỹ đất (15%) theo Nghị quyết số 

111/2021/NQ-HĐND: 13.500 triệu đồng. 

- Bố trí cho các công trình phát triển quỹ đất (3,81%, thỏa mãn theo quy định 

tại Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND tối đa 47%): 3.583 triệu đồng. 
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Dự án Một số hạng mục thiết yếu thuộc Dự án Cơ sở hạ tầng Khu Tái định 

cư Lao Bảo – Tân Thành (giai đoạn 2): Dự án Cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Lao 

Bảo – Tân Thành (giai đoạn 2) đã được đầu tư hoàn thiện cơ bản hệ thống đường 

giao thông, san nền, thoát nước dọc...; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực 

hiện, do khó khăn về nguồn vốn nên đã cắt giảm một số hạng mục như: Cấp nước, 

cấp điện, cắm mốc phân lô... Để đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất 90 lô tiếp theo thì cần đầu tư bổ sung hoàn thiện các hạng mục chưa 

triển khai. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.538 triệu đồng, do đó đề nghị bố trí số vốn 

3.538 triệu đồng để triển khai thực hiện. 

- Bố trí cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (81,19%, thỏa mãn theo 

quy định tại Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND tối thiểu 38%): 72.917 triệu đồng: 

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

khi thực hiện phương án điều chỉnh tăng 3.483 triệu đồng, đề nghị bổ sung thêm 

417 triệu đồng để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án. 

(ii) Dự án Tuyến RD-01 và RD-04 khu Công nghiệp Quán Ngang: Dự án 

đã được UBND tỉnh đồng ý cho lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Văn 

bản số 5234/UBND-CN ngày 29/10/2021 và đồng ý bổ sung vào trung hạn tại 

Văn bản số 285/UBND-TH ngày 20/01/2022. Tổng mức đầu tư dự kiến 27.000 

triệu đồng, đề nghị bố trí 27.000 triệu đồng để thực hiện. 

(iii) Dự án Tuyến đường kết nối phía Bắc cảng Mỹ Thủy thuộc Khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị: Dự án đã được UBND tỉnh đồng ý cho lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư tại Văn bản số 5709/UBND-CN ngày 23/11/2021 và đồng ý bổ 

sung vào trung hạn tại Văn bản số 285/UBND-TH ngày 20/01/2022. Tổng mức 

đầu tư dự kiến 54.000 triệu đồng, đề xuất bố trí 45.500 triệu đồng từ nguồn thu 

đấu giá QSDĐ tại Khu KTTMĐB Lao Bảo. 

Như vậy, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

đầu tư từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế Thương mại đặc 

biệt Lao Bảo do BQL Khu kinh tế tỉnh thực hiện sau khi bổ sung là: 110.000 triệu 

đồng. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh cho chủ 

trương bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục 

công trình sử dụng vốn bổ sung để có cơ sở thẩm định chủ trương đầu tư các dự 

án mới và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

(Thông tin cụ thể theo biểu đính kèm). 

Sở Kế hoạch và đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TH-QH; 

- Lưu: VT, KTN (2b). 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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