
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 
     

Số:           /TTr-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày             tháng 01 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được   

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 

18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi một số điều Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh  

quyết định chủ trương đầu tư và điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.  

Sau khi xem xét đề nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

232/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 27/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh một số dự án đầu tư công được quyết định chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết 

số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh mục 2 tại Phụ lục số 03 Nghị quyết số 269/NQ-HĐND 

ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh như sau: 

STT Dự án đầu tư 

Chủ đầu tư theo 

Nghị quyết số 

269/NQ-HĐND  

Chủ đầu tư đề nghị 

điều chỉnh 

1 
Quảng trường biển Cửa Sót, huyện 

Lộc Hà 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Lộc Hà 

UBND huyện Lộc Hà 
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2. Điều chỉnh mục 2 tại các Phụ lục số: 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11 Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh như sau: 

STT Dự án đầu tư 

Chủ đầu tư theo 

Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND  

Chủ đầu tư đề nghị 

điều chỉnh 

1 

Xây dựng di tích làng K130, xã Tiến 

Lộc (nay là thị trấn Nghèn), huyện 

Can Lộc (Mục 2 Phụ lục số 02) 

Ban quản lý dự án 

huyện Can Lộc 
UBND huyện Can Lộc 

2 

Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập 

úng khu vực Trung tâm hành chính 

huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận 

(Mục 2 Phụ lục số 03) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Kỳ Anh 

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh 

3 

Đường nối Quốc lộ 8A - Cụm Công 

nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, 

huyện Đức Thọ (Mục 2 Phụ lục số 

05) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Đức Thọ 

UBND huyện Đức Thọ 

4 

Đường giao thông liên xã An Hòa 

Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn 

(Mục 2 Phụ lục số 06) 

Ban Quản lý các dự 

án đầu tư và xây 

dựng huyện Hương 

Sơn 

UBND huyện Hương 

Sơn 

5 

Đường giao thông nối từ đường Hồ 

Chí Minh vào khu vực biên giới xã 

Hòa Hải, huyện Hương Khê (Mục 2 

Phụ lục số 08) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Hương Khê 

UBND huyện Hương 

Khê 

6 
Đường trục ngang ven biển huyện 

Thạch Hà (Mục 2 Phụ lục số 09) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Thạch Hà 

UBND huyện Thạch 

Hà 

7 

Đường từ Thị trấn Đức Thọ đến khu 

lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ 

(Mục 2 Phụ lục số 10) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Đức Thọ 

UBND huyện Đức Thọ 

8 

Hạ tầng khu du lịch biển Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân (Mục 2 

Phụ lục số 11) 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Nghi Xuân 

UBND huyện Nghi 

Xuân 

3. Lý do đề xuất điều chỉnh: 

Đây là các dự án đã giao chủ đầu tư trong quá trình đề xuất chủ trương 

đầu tư và đã được cụ thể hóa tại các Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 

18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh. 

Sau khi xem xét các yếu tố thực tiễn về công tác quản lý nhà nước, giải 

phóng mặt bằng, tổ chức bộ máy và huy động, cân đối nguồn lực …cho các dự 

án và căn cứ các quy định của Luật đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị 

định hướng dẫn của Chính phủ về giao chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 

chuyển chủ đầu tư một số dự án đầu tư công đã nêu trên. 
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Hiện tại, các dự án chưa được phê duyệt quyết định đầu tư, do có thay 

đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 34 Luật 

Đầu tư công 2019 và khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, TH, GT1 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Trọng Hải 

 
 
 



4 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:            /NQ-HĐND
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày              tháng 01 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được quyết định  

chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021  

và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 5 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi một số điều Luật 

Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 của HĐND tỉnh  

quyết định chủ trương đầu tư và điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày        tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

đầu tư công được quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-

HĐND ngày 18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của 

HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến 

thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công được 

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 

và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, gồm: 

1. Điều chỉnh mục 2 Phụ lục số 03 Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 
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18/3/2021 của HĐND tỉnh. 

“Chủ đầu tư: UBND huyện Lộc Hà.” 

2. Điều chỉnh mục 2 Phụ lục số 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11 Nghị quyết 

số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Mục 2 Phụ lục số 02: “Chủ đầu tư: UBND huyện Can Lộc.” 

- Mục 2 Phụ lục số 03: “Chủ đầu tư:  Ban QLDA đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.” 

- Mục 2 Phụ lục số 05: “Chủ đầu tư: UBND huyện Đức Thọ.” 

- Mục 2 Phụ lục số 06: “Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Sơn.” 

- Mục 2 Phụ lục số 08: “Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Khê.” 

- Mục 2 Phụ lục số 09: “Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà.” 

- Mục 2 Phụ lục số 10: “Chủ đầu tư: UBND huyện Đức Thọ.” 

- Mục 2 Phụ lục số 11: “Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Xuân.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:  

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này; 

b) Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 269/NQ-HĐND ngày 

18/3/2021 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày           tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư;  

- Kiểm toán Nhà nước khu vực II; 

- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TTr HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Công báo - Tin học VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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