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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4695 /UBND-TH
V/v bố trí vốn NSTW cho dự án
Hợp phần di dân, tái định cư
hồ chứa nước Nước Trong

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Theo Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 11/6/2018 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi
làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, đối với khoản bổ sung vốn
ngân sách Trung ương 283,3 tỷ đồng để thanh toán cho dự án Hợp phần di
dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ từ nguồn
dự phòng 10% của các Bộ, ngành, địa phương.
Đến nay, tỉnh vẫn chưa được Trung ương bổ sung vốn ngân sách Trung
ương cho dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong.
Trong điều kiện ngân sách tỉnh hạn chế, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ
trợ theo các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 khá thấp; hơn nữa,
đây là dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn
vốn ngân sách Trung ương, tỉnh đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ di
dân, tái định cư phục vụ dự án, đảm bảo hồ chứa nước Nước Trong đưa vào
tích nước và vận hành an toàn; do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị
Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan xem xét, cân đối bố trí từ
ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là
283,364 tỷ đồng để chi trả đủ tiền bồi thường, hỗ trợ sản xuất cho người dân,
hoàn thành, tất toán dự án trong năm 2020 và trả nợ 166,73 tỷ đồng vốn từ
ngân sách tỉnh đã tạm ứng để triển khai thực hiện dự án này.
Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan
tâm, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha282.
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