
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 5392 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   15  tháng 9 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung  

(từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

Căn cứ Công văn số 186/HĐND-VP ngày 25/7/2018 của Thường trực 

HĐND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu 

- thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc); 

Căn cứ Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - 

xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc); 

Theo Quyết định số 524/QĐ-SGTVT ngày 26/11/2018 của Sở Giao thông 

vạ tải và Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Đông 

Giang phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán công trình Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm 

huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc); 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông 

Giang đi huyện Đại Lộc); với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT: 

1. Tên dự án: Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm 

huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam/ 

7. Tổng mức đầu tư dự án theo quyết định chủ trương đầu tư của HĐND 

tỉnh tại Công văn số 186/HĐND-VP ngày 25/7/2018: 91.000.000.000 (Chín 

mươi mốt tỷ đồng). 
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8. Tổng mức đầu tư của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết 

định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018): 90.980.340.000 (Chín mươi tỷ, chín 

trăm tám mươi triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 85.980.340.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí phần vốn còn lại để thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Tiến độ thực hiện:  

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay khối lượng thực hiện hoàn thành đạt 

86,431 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, GPMB là 5,0 tỷ đồng), đạt 95%; 

giá trị giải ngân của dự án là 70,535 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. 

2. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 

05/10/2018, với tổng mức đầu tư là 90.980.340.000 đồng, trong đó chi phí bồi 

thường, GPMB là 5.000.000.000 đồng. 

Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, theo tình hình thực tế, UBND 

huyện Đông Giang đã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

tại các Quyết định số 796/QĐ-UBND và số 797/QĐ-UBND ngày 23/5/2019; với 

tổng kinh phí GPMB được phê duyệt là 6.934.917.000 đồng, tăng 1.934.917.000 

đồng so với kinh phí bồi thường, GPMB của dự án đầu tư đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018. Phần vốn GPMB 

vượt so với dự án đầu tư được duyệt, HĐND huyện Đông Giang có Công văn số 

202/HĐND-VP ngày 11/9/2020 thống nhất bố trí ngân sách huyện để bổ sung 

thực hiện.  

Do đó, tổng mức đầu tư dự án sau khi cập nhật giá trị bồi thường, GPMB 

và theo dự toán công trình được duyệt là 92.481.673.000 đồng, vượt tổng mức 

đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Công 

văn số 186/HĐND-VP ngày 25/7/2018 (91.000.000.000 đồng). Theo quy định 

của Luật Đầu tư công năm 2019, trường hợp vượt tổng mức đầu tư dự án phải 

báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.  

III. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm 

huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Giữ nguyên theo 

quyết định chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 

186/HĐND-VP ngày 25/7/2018 và dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018. 
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5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 92.481.673.000 đồng (Chín mươi 

hai tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng). 

6. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: 

- Ngân sách tỉnh: 85.546.756.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí phần vốn còn lại để thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án. 

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- UBND huyện Đông Giang; 

- Lưu: VT,TH, KTTH, KTN,. 
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\9 15.TTr Dieu chinh tong muc dau 

tu dự án Đường từ xã Tà Lu thị trấn Prao xã Zà Hung.docx)) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Huỳnh Khánh Toàn 
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