
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẠI LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  345/TTr-UBND Đại Lộc, ngày  15  tháng 10  năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc.  
 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Công văn số 5313/UBND-KTTH ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh 

về hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND 

huyện Đại Lộc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND 

huyện Đại Lộc về kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    /    /2021 của HĐND huyện 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổng vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 là 216,138 tỷ 

đồng. Trong đó: ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng, ngân sách huyện 206,138 tỷ 

đồng, như sau: 

- Nguồn khai thác quỹ đất của huyện: 18,073 tỷ đồng.  

- Nguồn vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh: 188,065 tỷ đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh: 10 tỷ đồng (thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 

1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

2. Các nguồn vốn được bố trí cho 07 dự án (gồm 02 dự án giao thông, 

01 dự án Quốc phòng – An ninh và 04 dự án khai thác quỹ đất), cụ thể như sau: 
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- Đường giao thông từ đoạn Khe ngang đến giáp Quốc lộ 14B, xã Đại 

Hồng có TMĐT là 12 tỷ đồng. 

-  Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân có TMĐT là 4 tỷ đồng. 

- Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc (Giai đoạn 2); 

Hạng mục: San nền, gia cố mái taluy và rãnh thoát nước mặt có TMĐT là 

12,073 tỷ đồng. 

- Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp có TMĐT 43,215 tỷ đồng.  

- Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng có TMĐT 23,249 tỷ đồng.  

- Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường tránh phía 

Tây thị trấn Ái Nghĩa có TMĐT 37,881 tỷ đồng.  

- Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài xã Đại 

Minh có TMĐT là 83,720 tỷ đồng.  

(Có kèm theo Dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021  

của huyện Đại Lộc) 

UBND huyện kính trình trình HĐND huyện phê duyệt bổ sung kế hoạch 

đầu tư công năm 2021./. 

Kính trình! 

Nơi nhận:                             
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND Huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Quang 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 HUYỆN ĐẠI LỘC 

(Kèm theo Tờ trình số 345/TT-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện Đại Lộc) 

TT Danh mục lĩnh vực/dự án Địa Điểm 

 Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) 

Ghi 

chú  Tổng số  

 Trong 

đó: NS 

tỉnh  

 Trong 

đó: NS 

huyện  

  TỔNG CỘNG   216.138 10.000 206.138   

(1) Giao thông   16.000 10.000 6.000   

1 
Đường giao thông từ đoạn Khe Ngang đến giáp Quốc lộ 14B, 

xã Đại Hồng 
Đại Hồng 12.000 6.000 6.000 

  

2 Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân Đại Tân 4.000 4.000 -   

(2) Quốc phòng - An ninh  12.073 - 12.073  

3 

Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc 

(Giai đoạn 2); Hạng mục: San nền, gia cố mái taly và rãnh 

thoát nước mặt 

Đại Hiệp 12.073 - 12.073 

  

(3) Khai thác quỹ đất  188.065 - 188.065  

4 Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp Đại Hiệp 43.215 - 43.215   

5 Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng Đại Đồng 23.249 - 23.249   

6 
Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường 

tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa 
Ái Nghĩa 37.881 - 37.881 

  

7 
Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài 

xã Đại Minh  
Đại Minh 83.720 - 83.720 
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