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TỜ TRÌNH
Đề nghị thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số

nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2021

Kính gởi: Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XII.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được HĐND huyện thông qua tại 
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và điều chỉnh, bổ sung tại Nghị 
quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có phát sinh một số nội dung cần bổ 
sung, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, UBND huyện 
trình Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XII xem xét quyết nghị, như sau:

1. Đề nghị bổ sung một số dự án vào Kế hoạch đầu tư công 2021, gồm:
1.1. Dự án phát sinh từ nguồn vốn tài trợ: Ngày 21/3/2021, Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (EVN) có Công văn số 1426/EVN-TT thống nhất ủng hộ kinh phí 
xây dựng Trường Mẫu giáo Trà Leng, số tiền 3.000 triệu đồng. Vì vậy đề nghị 
bổ sung dự án sau vào KHĐT công năm 2021, cụ thể:

- Tên dự án: Trường Mẫu giáo Trà Leng - Điểm tái định cư.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng trường Mẫu giáo Trà Leng, điểm trường tại 

Khu tái định cư Bằng La, gồm: Nhà lớp học 02 tầng, diện tích xây dựng 181,44 
m2; tường rào cổng ngõ dài 208m; sân, đường bê tông diện tích 550m2, để đảm 
bảo điều kiện học tập cho học sinh mẫu giáo tại điểm tái định cư mới (Khu dân 
cư Bằng La) và các vùng lân cận.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.600 triệu đồng (Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn: Nguồn vốn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ, số tiền 

3.000 triệu đồng; và nguồn ngân sách huyện đối ứng trong Kế hoạch đầu tư 
công giai đoạn 2021-2023, số tiền 600 triệu đồng.

1.2. Các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp CSVC các trường học để kiểm 
định công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-
2025, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án xây 
dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, theo đó trong năm 2021 
và 2022 có một số trường đăng ký kiểm định chất lượng đạt chuẩn quốc gia. Để 
kết quả kiểm định đạt yêu cầu, đề nghị HĐND huyện thống nhất bổ sung một số 
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dự án sau vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021 để kịp thời triển khai trong quý 
III/2021, gồm:

a) Dự án: Trường Mầm non Hoa Mai.
- Quy mô đầu tư: Xây dựng phòng giáo dục thể chất (140m2); nâng cấp 

sân trường (diện tích 641 m2), cải tạo mương thoát nước (dài 93,5m), nhà vệ 
sinh (diện tích 12 m2).

- Dự kiến tổng mức đầu tư 1.800 triệu đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện giai đoạn 

2021-2025.
b) Dự án: Trường PTDTBT – Tiểu học Trà Tập.
- Quy mô đầu tư: Xây mới Nhà lớp học 02 tầng 05 phòng + khu vệ sinh 

khép kín; làm mái che, sân bê tông và các lối đi bê tông nối liên khu học tập xây 
mới với các khu chức năng hiện hữu; sửa chữa đường vào trường tại điểm 
trường chính.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.469 triệu đồng (Bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi 
chín triệu đồng).

- Nguồn vốn: Lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG phát triển KTXH vùng miền núi, 
vùng DTTS và ngân sách huyện đối ứng.

c) Dự án: Trường PTDTBT – Tiểu học Trà Vân.
- Quy mô đầu tư: Làm lại cổng và đường vào trường; nâng cấp nền sân 

trường (khu dưới và khu trên); hệ thống đường nội bộ; gia cố mái tatuy bảo vệ 
sân trường; hệ thống mương thoát nước trong khuôn viên; sơn sửa lại một số 
nhà lớp học bị bong tróc.

- Dự kiến tổng mức đầu tư 1.600 triệu đồng (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG phát triển KTXH vùng miền núi, 
vùng DTTS và ngân sách huyện đối ứng.

d) Dự án: Nhà truyền thống – Thư viện trường PTDTBT–TH Trà Leng.
- Quy mô đầu tư: Phá dỡ nhà cấp IV cũ; xây dựng theo lối kiến trúc nhà 

sàn truyền thống, với diện tích xây dựng 121,44m2. Tầng trệt bố trí làm thư viện 
học sinh, tầng trên bố trí làm nhà truyền thống

- Dự kiến tổng mức đầu tư 1.400 triệu đồng (Một tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp giáo dục bố trí trong dự toán chi ngân 

sách giai đoạn 2021-2022 (xây dựng trường chuẩn quốc gia).
e) Dự án: Trường PTDTBT – THCSTrà Don.
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- Quy mô đầu tư: Phá dỡ khu nhà lớp học 07 phòng cũ xây dựng trong 
giai đoạn 2001-2006 đã bị hư hỏng, xuống cấp; xây dựng mới khu nhà lớp học 
02 tầng, gồm 10 phòng lớp học và 03 phòng bộ môn; làm mới sân trường và hệ 
thống đường đi nội bộ.

- Dự kiến tổng mức đầu tư 7.800 triệu đồng (Bảy tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Nguồn vốn: Lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG phát triển KTXH vùng miền núi, 
vùng DTTS và ngân sách huyện đối ứng.

1.3. Dự án: Kiên cố hóa tuyến đường ĐH 11.NTM (đoạn từ Khu di tích 
Nước Là đến cầu Nước Là).

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp nền, mặt đường, gia cố lề và hệ thống mương 
thoát nước trên tuyến, với tổng chiều dài 2.336m (điểm đầu nối với đường đỉnh 
kè tại Km0+764,19 và điểm cuối tại ngã ba Cầu Là Km3+100).

- Dự kiến tổng mức đầu tư 11.400 triệu đồng (Mười một tỷ, bốn trăm 
triệu đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện từ Đề án Kiên cố hóa 
hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, 
và nguồn đối ứng từ ngân sách huyện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025.

2. Đề nghị cho phép tiếp tục bố trí vốn của một số dự án có kế hoạch vốn 
ngân sách huyện năm 2019 kéo dài bị hủy bỏ.

Do ảnh hưởng của thiên tai, nên có một số dự án không giải ngân hết vốn 
đầu tư công nguồn ngân sách huyện thuộc Kế hoạch năm 2019 kéo dài. Vì vậy, 
đến ngày 31/12/2020, phần Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài bị hủy bỏ theo quy 
định của Luật Đầu tư công. Tổng số dự án có KH vốn năm 2019 kéo dài bị hủy 
bỏ là 31 dự án, với tổng số tiền 19.605.865.200 đ (Mười chín tỷ, sáu trăm lẻ 
năm triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, hai trăm đồng), trong đó:

- Thuộc NSTW, ngân sách tỉnh (04 dự án), số tiền 15.665.856.000 đ. 
UBND huyện đã có văn bản báo cáo giải trình lý do và đề nghị UBND tỉnh cho 
phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021.

- Thuộc ngân sách huyện (27 dự án), số tiền 3.940.009.200 đ.
Qua kiểm tra, rà soát 27 dự án có Kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 

2019 kéo dài bị hủy bỏ, có 20 dự án còn nhu cầu sử dụng vốn. Xét thấy, việc 
chậm trễ giải ngân Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài của các dự án trên có lý do 
khách quan; các dự án còn trong thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu 
tư công (dự án nhóm C có thời gian bố trí vốn không quá 3 năm). Vì vậy UBND 
huyện kính đề nghị HĐND huyện thống nhất cho phép tiếp tục bố trí lại vốn cho 
20 dự án có kế hoạch vốn ngân sách huyện năm 2019 kéo dài bị hủy bỏ, với 
tổng số tiền 3.586.303.900 đ – chi tiết trong Biểu số 01 kèm theo.
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3. Triển khai nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xã Trà Linh thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Năm 2021, xã Trà Linh (xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025) 
được ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới. Trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND huyện thống nhất 
tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 đã dự kiến bố trí vốn cho xã 
Trà Linh thực hiện như sau:

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.000 triệu đồng.
- Vốn ngân sách huyện đối ứng 500 triệu đồng.
UBND xã Trà Linh đã tiến hành khảo sát và có văn bản đề nghị sử dụng 

nguồn vốn trên để đầu tư dự án: Hệ thống điện chiếu sáng vào Khu dân cư làng 
Tak Lang và làng ông Tuấn, thôn 3 xã Trà Linh, với tổng mức đầu tư dự kiến là 
1.150 triệu đồng. Do hiện nay CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 chưa được Chính phủ phê duyệt. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc 
thực hiện Chương trình trong năm 2021 tạm thời vẫn căn cứ vào các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020. Vì lý do đó, Đề 
án xây dựng nông thôn mới xã Trà Linh, giai đoạn 2021-2025 đến nay vẫn chưa 
thể hoàn thành.

Để kịp thời triển khai nguồn vốn được UBND tỉnh phân bổ trong năm 
2021, UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện thống nhất đưa dự án: Hệ thống 
điện chiếu sáng vào KDC làng Tak Lang và làng ông Tuấn, thôn 3 xã Trà Linh, 
vào trong Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã 
Trà Linh năm 2021, với các nội dung sau:

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.150 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 2021, nguồn ngân sách huyện đối ứng và huy 
động nhân dân đóng góp, cụ thể:

+ Nguồn NS tỉnh hỗ trợ (90%), số tiền 1.000 triệu đồng.
+ Nguồn ngân sách huyện hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư công năm 

2022 (hỗ trợ các xã xây dựng NTM), số tiền 75 triệu đồng.
+ Nguồn huy động nhân dân đóng góp 75 triệu đồng.

4. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư một số dự án khởi công mới trong 
Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

4.1. Điều chỉnh TMĐT do thay đổi đơn giá
Các dự án khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 đã được 

HĐND huyện thông qua tại các Nghị quyết số 86 và 96/NQ-HĐND được xây 
dựng trên cơ sở đơn giá quý IV/2020. Tuy nhiên, trong quý I/2021 đơn giá vật 
liệu xây dựng có biến động lớn nên dẫn đến vượt TMĐT so với số dự kiến, làm 
thay đổi trách nhiệm bố trí vốn của từng cấp ngân sách.
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Sau khi cập nhật đơn giá vật liệu quý IV/2020, đề nghị HĐND huyện 
thống nhất điều chỉnh TMĐT và cơ cấu vốn của 07 dự án, cụ thể:

- Tổng mức đầu tư ban đầu 15.671 triệu đồng.
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh 15.983 triệu đồng.
- Nhu cầu vốn tăng thêm 312 triệu đồng.
4.2. Điều chỉnh TMĐT do thay đổi quy mô đầu tư
Trong quá trình khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án 

khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND huyện nhân thấy 
có một số dự án cần điều chỉnh lại quy mô đầu tư cho phù hợp với yêu cầu thực 
tế, đồng thời phát huy giá trị sử dụng công trình sau đầu tư. Việc điều chỉnh lại 
quy mô đầu tư làm tăng TMĐT dự án so với số dự kiến, làm thay đổi trách 
nhiệm bố trí vốn của từng cấp ngân sách.

Vì vậy, UBND huyện đề nghị HĐND huyện thống nhất điều chỉnh TMĐT 
và cơ cấu vốn của 05 dự án, cụ thể:

a) Dự án: Khu tái định cư thôn 1 xã Trà Don.
- Quy mô điều chỉnh: Điều chỉnh lại quy mô đầu tư Nhà văn hóa từ Nhà 

sinh hoạt cộng đồng khu dân cư thành Nhà văn hóa xã theo đúng tiêu chuẩn xây 
dựng nông thôn mới; bổ sung thêm hạng mục sân bóng đá mini để giúp xã Trà 
Don thực hiện Tiêu chí số 6 trong xây dựng nông thôn mới.

- Nhu cầu vốn tăng thêm: 1.936 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Bố trí từ vốn kế hoạch đầu tư công thuộc ngân sách huyện 

giai đoạn 2021-2025.
b) Dự án: Khắc phục thiệt hại các công trình y tế.
- Quy mô bổ sung: Bổ sung thêm 60m kè tường rào Trung tâm y tế huyện 

để đảm bảo mỹ quan khu trung tâm hành chính huyện.
- Nhu cầu vốn tăng thêm: 314 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Bố trí từ vốn kế hoạch đầu tư công thuộc ngân sách huyện 

giai đoạn 2021-2025.
c) Dự án: Khu TĐC khẩn cấp Trà Leng.
- Quy mô bổ sung: Bổ sung hệ thống xử lý thoát nước, bổ sung vỉa hè; 

điều chỉnh hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; bổ sung cổng 
chào và bảng tên nhà tài trợ.

- Nhu cầu vốn tăng thêm: 654 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Bố trí từ nguồn xã hội hóa (nguồn vốn do Tập đoàn 

VinGroup tài trợ).
d) Dự án: Sửa chữa Trụ sở UBND huyện.
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- Quy mô bổ sung: Bổ sung thêm một số hạng mục cải tạo, sửa chữa để 
phát huy yêu cầu sử dụng.

- Nhu cầu vốn tăng thêm: 4.480 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Bố trí từ vốn kế hoạch đầu tư công thuộc ngân sách huyện 

giai đoạn 2021-2025.
e) Dự án: Khu thao trường CQQS huyện.
- Quy mô điều chỉnh: Theo dự kiến ban đầu chỉ thực hiện bồi thường 

GPMB, thu hồi đất. Tuy nhiên để sớm đưa vào vận hành và làm cơ sở xin Quân 
khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ xây dựng nên bổ sung thêm các hạng mục 
san nền, làm đường giao thông và kéo điện hạ thế vào khu thao trường.

- Nhu cầu vốn tăng thêm: 6.748 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Bố trí từ vốn kế hoạch đầu tư công thuộc ngân sách huyện 

giai đoạn 2021-2025, số tiền 3.578 triệu đồng, và nguồn huy động nhân dân 
đóng góp thông qua hiến tặng đất đai, số tiền 2.990 triệu đồng.

4.3. Tổng nhu cầu vốn tăng thêm do thay đổi đơn giá và điều chỉnh, bổ 
sung quy mô đầu tư là: 14.445 triệu đồng, dự kiến nguồn vốn như sau:

- Nguồn Kế hoạch đầu tư công thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2021-
2025, số tiền 10.551 triệu đồng.

- Nguồn huy động đóng góp, xã hội hóa, số tiền 3.894 triệu đồng.
(chi tiết trong Biểu số 02 kèm theo)

Vậy kính trình Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XII xem xét./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Lưu VT.UBND.

CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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