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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3909 /UBND-CNXD
V/v đề nghị cho phép kéo dài
thời gian thực hiện và tiếp
tục giải ngân trong năm 2019
đối với nguồn kinh phí Trung
ương hỗ trợ khắc phục hậu
quả lũ lụt năm 2018

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Tháng 11/2017, ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi
110.000 triệu đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra tại
Quyết định số 1926/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ 4.857,4 triệu đồng, tại Quyết định số
1050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, để hỗ trợ dân sinh (thiệt hại về người và
nhà ở) và phân bổ 105.142,6 triệu đồng, tại Quyết định số 365/QĐ-UBND
ngày 24/4/2018, để khắc phục các công trình bị hư hỏng, thiệt hại do bão số
12 và mưa lũ gây ra. Theo đó, kinh phí phân bổ khắc phục các công trình giao
thông do Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi quản lý là 40.000 triệu đồng; bao
gồm khắc phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 1 là 10.500 triệu đồng; khắc
phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên 02 tuyến đường tỉnh là 29.500
triệu đồng (tuyến đường ĐT.624 là 20.000 triệu đồng; tuyến đường ĐT.628 là
9.500 triệu đồng).
Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ nêu trên, địa phương đã thanh toán và
quyết toán trong năm 2018 là 82.060,34 triệu đồng (bằng 74,6%). Riêng phần
kinh phí khắc phục lũ lụt đảm bảo giao thông bước 2 trên 02 tuyến đường
tỉnh, đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2018 (31/01/2019) còn
27.939,66 triệu đồng chưa thanh toán (trong đó số tạm ứng theo hợp đồng là
13.123 triệu đồng; số dư dự toán còn lại 14.816,66 triệu đồng). Do đến thời
điểm cuối tháng 10 năm 2018, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi mới hoàn
thành các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định, tổ chức lựa chọn
nhà thầu và đến ngày 05/11/2018 mới ký hợp đồng thi công xây dựng công
trình, với thời gian thi công 05 tháng. Đến tháng 4/2019, công trình đã hoàn
thành và đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa được thanh toán.
Để bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện hoàn ứng đối với số tiền đã tạm
ứng và thanh toán giá trị khối lượng thi công hoàn thành theo hợp đồng trong
năm 2019 của 02 tuyến đường tỉnh (tuyến đường ĐT.624 và tuyến đường
ĐT.628); thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 6814/BTCHCSN ngày 13/6/2019 về việc xử lý số dư kinh phí bảo trì đường bộ và kinh
phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo

và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực
hiện và tiếp tục thanh toán, quyết toán kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục
thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra trong năm 2019; bao gồm kinh phí đã
tạm ứng 13.123,0 triệu đồng và số dư dự toán còn lại chưa thanh toán là
14.816,66 triệu đồng.
Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Thủ tướng Chính
phủ./.
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