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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

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

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

Căn cứ Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei với các nội 

dung chính sau: 

1. Lý do điều chỉnh:  

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

kết luận về chủ trương đầu tư tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 

năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương tại Quyết định số 

278/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 và phê duyệt dự án tại Quyết định số 

1211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 với tổng mức đầu tư của dự án 

khoảng 553.301 triệu đồng, được chia làm 02 giai đoạn, trong đó: Giai đoạn 1 

(đầu tư trong giai đoạn 2018-2020) với tổng mức đầu tư 434.647 triệu đồng(1); 

tổng mức đầu tư giai đoạn 2 (đầu tư sau năm 2020 khi cân đối được nguồn vốn) 

là 118.654 triệu đồng. 

Theo chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua thì giai đoạn 01 của dự án chỉ đầu tư trong giai đoạn 

2018-2020, đến thời điểm hiện nay đã hết thời gian thực hiện. Tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan (do ảnh hưởng 

của thông tin vùng dự án bị phóng xạ dẫn đến công tác phê duyệt đánh giá tác 

động môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng để 

thi công bị triển khai chậm; quá trình thi công bị hạn chế do rơi vào mùa mưa 

đặc thù của tỉnh, đồng thời do các quy định, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

đã làm hạn chế trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc xây dựng, sức 

khỏe, số lượng nhân công; bên cạnh đó là nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư 

trong việc sắp xếp, tổ chức thi công tại hiện trường chưa hợp lý giữa các nhà 

                                           
(1) Trong đó: ngân sách trung ương 321.182 triệu đồng; ngân sách địa phương 113.465 triệu đồng. 
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thầu trong liên danh; sự chậm trễ, sắp xếp chưa khoa học của nhà thầu thi 

công…), đã dẫn đến một chuỗi các thủ tục, công tác thực hiện dự án Hồ chứa 

nước Đăk Pokei bị ảnh hưởng, trì trệ, kéo dài và đến nay vẫn chưa hoàn thành 

các hạng mục giai đoạn 01 và chủ đầu tư đang gặp khó khăn trong việc giải ngân 

nguồn vốn đã bố trí (vì theo chủ trương đầu tư đã phê duyệt thì giai đoạn 01 chỉ 

thực hiện từ năm 2018-2020, theo đó chỉ được phép giải ngân đến ngày 31 

tháng 01 năm 2022); đồng thời dự án chưa được bố trí đủ vốn theo kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt (trong Kế hoạch trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách địa phương, giai đoạn 01 

được bố trí là 80.465 triệu đồng, đã bố trí thực tế trong năm 2021-2022 là 

40.478 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa 

phân bổ của giai đoạn 01 là 39.987 triệu đồng). Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư 

tiếp tục thực hiện các hạng mục giai đoạn 01, sớm đạt mục tiêu đề ra, đồng thời 

tháo gỡ khó khăn trong công tác bố trí, giải ngân vốn thì việc điều chỉnh kéo dài 

thời gian thực hiện giai đoạn 01 là cần thiết.  

2. Các nội dung điều chỉnh: 

a) Nội dung điều chỉnh:  

Điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án tại điểm 2, điểm 3 của 

Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, cụ thể như sau: Điều chỉnh từ “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-

2020)” thành “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2023)”.  

b) Các nội dung khác: Không thay đổi, thực hiện theo Thông báo số 

18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết 

luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư 

dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei. 

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:  

Tổng kế hoạch vốn thực tế đã bố trí từ khi khởi công dự án đến nay của giai 

đoạn 1 là 394.660 triệu đồng, đã giải ngân được 353.865 triệu đồng, đạt khoảng 

90%, trong đó:  

- Đã bố trí đến năm 2020 là 354.182 triệu đồng (trong đó: Ngân sách 

Trung ương (Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh) bố trí 321.182 triệu đồng; ngân sách địa phương bố trí 33.000 triệu 

đồng). 

- Trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách 

địa phương, giai đoạn 01 được bố trí là 80.465 triệu đồng (đã bố trí thực tế trong 

năm 2021-2022 là 40.478 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với kế hoạch đầu tư 

công trung hạn chưa phân bổ của giai đoạn 01 là 39.987 triệu đồng); giai đoạn 

02 được bố trí 20.618 triệu đồng. Trước đây địa phương dự kiến đề nghị Trung 

ương tiếp tục hỗ trợ thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tuy 
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nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chương 

trình và chưa có ý kiến về việc hỗ trợ địa phương để thực hiện giai đoạn 2 của 

dự án; do đó, giai đoạn 2 của dự án chưa có cơ sở để triển khai thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

chuyên đề xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án để có cơ sở triển 

khai thực hiện theo quy định (Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh và các văn bản liên quan kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- BQL đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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