
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Hà Tĩnh, ngày         tháng       năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số  

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2019/QH14 ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 10/02/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 

1A đến khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng; 

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên 

xã Hải - Yên - Thành, huyện Nghi Xuân; 

Thực hiện Thông báo số 573-TB/TU ngày 13/7/2022 của Tỉnh ủy về Kết 

luận Hội nghị lần thứ 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX; 

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

1857/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 13/7/2022; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chủ yếu như sau: 

 A. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG: 
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 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN: 

1. Chủ trương đầu tư Dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất 

và bồi thường giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh: 

- Sự cần thiết đầu tư: Trại tạm giam Công an tỉnh được Bộ Công an phê 

duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4646/QĐ-BCA-H02 ngày 21/6/2022, với 

tổng mức đầu tư: 184,0 tỷ đồng. Đối chiếu với quy hoạch được phê duyệt thì vẫn 

còn hạng mục kênh mương nước xung quanh chưa được đầu tư xây dựng trong 

dự án của Bộ Công an, làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác, đặc biệt là việc 

đảm bảo an ninh cho Trại tạm giam sau khi hoàn thành. Mặt khác, trong cơ cấu 

tổng mức đầu tư dự án được Bộ Công an phê duyệt không có chi phí GPMB (do 

các địa phương tự thực hiện). Vì vậy, để triển khai thực hiện thì công tác GPMB 

cần được phê duyệt trong 01 dự án độc lập nhằm đảm bảo các điều kiện về bố trí 

vốn, thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (Nội dung này đã được 

Cục Quản lý Xây dựng và đầu tư - Bộ Công an đề xuất tại Văn bản số 689/H02-

P2 ngày 09/3/2022). 

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên; việc đề xuất đầu tư dự án Kênh 

mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Trại tạm 

giam Công an tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết. 

- Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Trại tạm giam Công an tỉnh sau khi hoàn thành; thực hiện công tác đền bù, 

giải phóng theo quy hoạch và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Phân loại dự án: Dự án nhóm C. 

- Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

+ Xây dựng kênh nước với tổng chiều dài khoảng 1.585m theo quy hoạch 

được duyệt, gồm 02 đoạn: Đoạn 1 có chiều dài khoảng 870m kết cấu bằng đá 

hộc; đoạn 2 có chiều dài khoảng 715m kết cấu kênh đất. 

+ Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất theo quy hoạch chi tiết và dự án 

đầu tư Trại tạm giam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 35,0 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 (Nguồn đối ứng kinh phí GPMB dự án Trại tạm giam Công an 

tỉnh tại Mục 7.a.VII.B, Phụ lục 11 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 

và Mục 5.b.VI.B – Phụ lục số 11 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 

của HĐND tỉnh). 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường giao 

thông liên xã Hải - Yên - Thành, huyện Nghi Xuân. 

Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, huyện 

Nghi Xuân được UBND tỉnh duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

2487/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 với quy mô chiều dài tuyến 5,018 km, tổng 

mức đầu tư 29,440 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019-2020 và sau năm 
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2020. Quá trình triển khai thực hiện, do chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 

tăng vượt khả năng cân đối của chi phí dự phòng nên dẫn phải điều chỉnh tăng 

tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án; việc điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư là cần thiết và phù hợp với quy định. Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư gồm: 

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 29,44 tỷ đồng lên 32,272 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: 

+ Ngân sách tỉnh 7,0 tỷ đồng (đã bố trí tại Quyết định số 2152/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh);  

+ Ngân sách huyện Nghi Xuân 25,272 tỷ đồng (đã bố trí 22,446 tỷ đồng; 

phần còn lại bố trí theo cam kết tại Văn bản số 49/HĐND-VP ngày 08/7/2022 của 

HĐND huyện Nghi Xuân). 

- Thời gian hoàn thành dự án: Trong năm 2022. 

3. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 

1A đến khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng. 

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Văn 

bản số 27/NQ-HĐND ngày 10/02/2017 với tổng mức đầu tư 282,0 tỷ đồng, 

nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven 

biển và các nguồn vốn hợp pháp khác. Quá trình triển khai thực hiện, do chi phí 

bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng vượt khả năng cân đối của chi phí dự 

phòng nên dẫn phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với tổng mức đầu tư 

được duyệt ban đầu. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án; việc điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư là cần thiết và phù hợp với quy định. Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư gồm: 

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 282,0 tỷ đồng lên 299,0 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: 

+ Ngân sách Trung ương 220,0 tỷ đồng (đã bố trí đủ theo hạn mức);   

+ Ngân sách tỉnh 37,118 tỷ đồng (đã bố trí đủ theo hạn mức);  

+ Ngân sách thị xã Kỳ Anh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

41,882 tỷ đồng (bố trí theo phương án cân đối tại Văn bản số 25/HĐND-KTXH 

ngày 01/7/2022 của HĐND thị xã Kỳ Anh). 

 II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: 

- Trên cơ sở chủ trương, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; các đơn vị được 

giao tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở quản lý 

công trình chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức 

thẩm định Báo cáo đề xuất/điều chỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan. 
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- Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ dự án kèm theo, tổ 

chức lấy ý kiến (bằng hình thức họp kết hợp lấy ý kiến bằng văn bản) thống nhất 

của tập thể UBND tỉnh; UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định/điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

B. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

Trên cơ sở danh mục dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư; theo quy 

định tại Điều 52, Điều 53, Điều 55 Luật Đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025, như sau:  

1. Điều chuyển nguồn kinh phí GPMB dự án Trại tạm giam Công an tỉnh 

(tại Mục 7.b.VII.B - Phụ lục 01 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 

của HĐND tỉnh và Mục 5.b.VI.B - Phụ lục số 11 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh) để bố trí thực hiện Dự án Kênh mương nước 

xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

địa phương giai đoạn 2021-2025 đối với 01 dự án. 

C. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án. 

3. Các tài liệu liên quan khác kèm theo.  

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (Có bản Dự 

thảo Nghị quyết kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh; 

- Lưu VT, GT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Võ Trọng Hải 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:           /NQ-HĐND 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 
đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 8 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2019/QH14 ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  ...../TTr-UBND ngày 

....../7/2022 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thống nhất của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư một (01) dự án đầu tư công, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư hai (02) dự án đầu tư công, gồm: 

1. Dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng 

mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phụ lục 01); 

DỰ THẢO 
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2. Dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến khu đô thị trung tâm Khu 

kinh tế Vũng Áng (Phụ lục 02); 

34. Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, 

huyện Nghi Xuân (Phụ lục 03); 

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-

HĐND ngày 06/11/2021 như sau: 

1. Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương cho 02 dự án. 

2. Sử dụng nguồn kinh phí GPMB dự án Trại tạm giam Công an tỉnh (Mục 

7.b.VII.B - Phụ lục 01 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND 

tỉnh) để thực hiện Dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường 

giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 4) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 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 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày      tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày     tháng 7 

năm 2022./. 
 

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; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TTr Tỉnh uỷ, TTr HĐND tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

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

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

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

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 01 

Quyết định chủ trương đầu tư  
Dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng 

mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh 
(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../7/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên Dự án: Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải 

phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Trại tạm giam Công an tỉnh sau khi hoàn thành; thực hiện công tác đền bù, 

giải phóng theo quy hoạch và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

- Xây dựng kênh nước với tổng chiều dài khoảng 1.585m theo quy hoạch 

được duyệt, gồm 02 đoạn: Đoạn 1 có chiều dài khoảng 870m kết cấu bằng đá 

hộc; đoạn 2 có chiều dài khoảng 715m kết cấu kênh đất. 

- Giải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu 

tư Trại tạm giam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 35.000 triệu đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 (sử dụng nguồn đối ứng kinh phí GPMB dự án Trại tạm giam 

Công an tỉnh tại Mục 7.a.VII.B, Phụ lục 11 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

06/11/2021 và Mục 5.b.VI.B - Phụ lục số 11 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND tỉnh). 

8. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2022 - 2025. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 02 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường 

giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, huyện Nghi Xuân 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../7/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2487/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh như sau: 

1.1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 29,44 tỷ đồng lên 32,272 tỷ đồng. 

1.2. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh 7,0 tỷ đồng;  

- Ngân sách huyện Nghi Xuân 25,272 tỷ đồng; 

1.3. Thời gian hoàn thành dự án: Trong năm 2022. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh. 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 03 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính từ 

Quốc lộ 1A đến khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../7/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Văn bản số 27/NQ-HĐND ngày 

10/02/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

1.1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng từ 282,0 tỷ đồng lên 299,0 tỷ đồng. 

1.2. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách Trung ương 220,0 tỷ đồng; 

- Ngân sách tỉnh 37,118 tỷ đồng;  

- Ngân sách thị xã Kỳ Anh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

41,882 tỷ đồng; 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 27/NQ-HĐND ngày 

10/02/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

 

 

 

 



Phụ lục 04. DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN  

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số:         /NQ-HĐND ngày      tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

STT Danh mục dự án 

Quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư 
Lũy kế 

vốn đã 

bố trí 

đến hết 

năm 

2020 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung hạn 

đã được 

cấp có 

thẩm 

quyền 

giao 

Bổ sung 

kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung hạn 

vốn ngân 

sách địa 

phương 

giai đoạn 

2021-2025 

Ghi chú Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

TMĐT  

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn) 

Trong 

đó: vốn 

NSĐP 

1 

Kênh mương nước xung quanh khu đất 

và Bồi thường giải phóng mặt bằng Trại 

tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh 

…../NQ-HĐND 

ngày …/7/2022 

       

35.000  

        

35.000  
  

          

35.000  
  

  'Sử vốn điều chuyển từ 

nguồn Đối ứng kinh phí 

GPMB dự án Trại tạm 

giam Công an tỉnh 

  TỔNG SỐ    
       

35.000  

        

35.000  
  

          

35.000  
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