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     UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

      SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 
  Số: 25/TTr-SKH-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 16  tháng 3  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Hủy kế hoạch năm 2021 - Nguồn vốn đầu tƣ từ nguồn thu sử dụng đất 

do tỉnh quản lý. 

 

  

  Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh 

quản lý năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 15/11/2021 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 

2021 (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ vào tình hình thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở và đấu thầu các khu 

đất giao cho nhà đầu tư sử dụng năm 2021; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo và đề xuất UBND tỉnh như sau: 

1. Kế hoạch năm 2021, nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu 

kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo được giao BQL Khu kinh tế tỉnh thực hiện là 

4.000 triệu đồng tại Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 

tỉnh; theo đó UBND tỉnh phân bổ chi tiết tại quyết định số 3851/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020, trong đó phân bổ cho: (i) Công tác đo vẽ địa chính và quỹ phát triển 

đất là 800 triệu đồng; (ii) Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT thương mại 

đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2) là 3.200 triệu đồng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh 

covid19 tại Khu kinh tế TM đặc biệt Lao Bảo diễn biến phức tạp nên việc đấu giá đất 

không thực hiện được, do đó số thu trong năm 2021 là bằng không. Nhằm có cơ sở 

xác định kế hoạch vốn còn lại để phân bổ cho các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hủy kế hoạch năm 2021 đối với 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. 

2. Kế hoạch năm 2021, nguồn thu từ đấu thầu các khu đất giao cho doanh 

nghiệp được giao là 15.562 triệu đồng tại Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 

15/11/2021 của HĐND tỉnh; theo đó UBND tỉnh phân bổ chi tiết tại Quyết định số 
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3602/QĐ-UBND ngày 15/11/2021, cụ thể: (i) Công tác đo vẽ địa chính và quỹ phát 

triển đất là 3.112,4 triệu đồng; (ii) Các công trình phát triển quỹ đất và phát triển 

KTXH khác là 12.449,6 triệu đồng. Tuy nhiên, do năm 2021 nguồn thu này không 

thực hiện được nên số thu trong năm là bằng không. Do đó, nhằm có cơ sở xác định 

kế hoạch vốn còn lại để phân bổ cho các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính 

đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hủy kế hoạch năm 2021 đối với nguồn thu từ 

các khu đất giao cho doanh nghiệp. 

(Chi tiết danh mục công trình cụ thể theo biểu đính kèm) 

Vậy, Sở Kế hoạch và đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết hủy kế hoạch năm 2021 cho các dự án nói trên./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Phạm Văn Nghiệm; 

- Lưu: VT, KTN (02 bản). 

 

 

 

 

 

  

Trƣơng Chí Trung 
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DANH MỤC HỦY KẾ HOẠCH NĂM 2021  

- NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT DO TỈNH QUẢN LÝ 

(Kèm theo tờ trình số        /TTr-SKH-KTN ngày        tháng        năm 2022 của  

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ) 

        ĐVT: triệu đồng  

TT Danh mục dự án Chủ đầu tƣ 

Đề nghị hủy 

KH2021 đã giao 

tại Nghị quyết số 

107/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 

Đề nghị hủy 

KH2021 đã giao 

tại Nghị quyết số 

143/NQ-HĐND 

ngày 15/11/2021 

Ghi 

chú 

I 

NGUỒN THU TẠI CÁC 

KHU ĐẤT GIAO CHO 

DOANH NGHIỆP 

    15.562,0 

 
1 

Đo đạc địa chính và quỹ 

phát triển đất 
    3.112,4   

2 

Các công trình phát triển 

quỹ đất và phát triển 

KTXH khác 

    12.449,6   

- 
Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện Hải Lăng 

UBND huyện 

Hải Lăng 
  1.000,0   

- 
Nâng cấp đường DH43 huyện 

Triệu Phong 

UBND huyện 

Triệu Phong 
  6.221,6   

- 

Khen thưởng huyện Cam Lộ 

đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới 

UBND huyện 

Cam Lộ 
  900,0   

- 
Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - 

Bản Chùa 

Ban QLDA 

ĐTXD các 

công trình 

NN-PTNT 

  2.000,0   

- 

Bố trí cho các dự án vay lại từ 

nguồn vốn vay nước ngoài 

của Chính phủ cho chính 

quyền địa phương và trả nợ 

vay ngân hàng phát triển 

    2.328,0   

II 

NGUỒN THU ĐẤU GIÁ 

QSD ĐẤT Ở TẠI KKT 

THƢƠNG MẠI ĐẶC BIỆT 

LAO BẢO 

  4.000,0    

1 
Đo đạc địa chính và quỹ 

phát triển đất 
  800,0    

2 

Các công trình phát triển 

quỹ đất và phát triển 

KTXH khác 

  3.200,0    

(1) 

Hoàn thiện CSHT một số 

tuyến chính tại KKT TM Đặc 

biệt Lao Bảo (giai đoạn 2) 

BQL Khu 

kinh tế tỉnh 
3.200    
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