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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

các dự án sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 3653/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND 
tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư các 
dự án sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Các Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020; số 20/NQ-HĐND 

ngày 16/3/2021; số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 23/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của HĐND tỉnh.

2. Công văn số 3653/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về 
việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Công văn số 3942/UBND-KTTH ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về vệc 
báo cáo điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025;

4. Báo cáo số 330/BC-SKHĐT ngày 01/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư các dự án sử dụng 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. 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;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 



2

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Các Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020; số 20/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021; số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 23/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của HĐND tỉnh.

- Công văn số 3653/UBND-KTTH ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về việc 
hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025.

- Công văn số 3942/UBND-KTTH ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về vệc 
báo cáo điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025;

- Báo cáo số 330/BC-SKHĐT ngày 01/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư các dự án sử dụng 
ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

- Các hồ sơ liên quan khác.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH PHÊ 

DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:
1. Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công): Dự án được 

HĐND tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị 
quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020; số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 với 
tổng mức đầu tư được duyệt 2.056.760.000 đồng với nguồn vốn ngân sách trung 
ương 1.558.000.000.000 đồng, ngân sách tỉnh 498.760.000.000 đồng; thời gian 
thực hiện dự án 2021 – 2024.

2. Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025; Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện 
Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An; 
Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, 
huyện Hiệp Đức; Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng 
Bình: 

Các dự án này được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 với một số nội dung sau:
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Cơ cấu nguồn vốn (triệu 
đồng)

TT Dự án

Tổng 
mức đầu 
tư (triệu 

đồng)

Ngân 
sách 
trung 
ương

Ngân 
sách 
tỉnh

Ngân 
sách 

huyện

Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án

1

Xây dựng Chính quyền 
điện tử, Chính quyền số 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025

249.000 249.000   2021- 
2024

2
Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã 
Tiên Phong, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam

150.000 150.000   2021- 
2024

3 Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An 200.000 200.000  

 
2021- 
2024

6

Cầu Tân Bình và đường 
tránh Quốc lộ 14E qua nội 
thị thị trấn Tân Bình, huyện 
Hiệp Đức

280.000 252.000  28.000 2021- 
2024

7
Cầu Bình Sa đi Bình Hải 
(cầu Tây Giang), huyện 
Thăng Bình

265.000 238.500  26.500 2021- 
2024

3. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh 
thuộc vùng ATK, huyện Nam Trà My; Cầu Văn Ly và đường dẫn; Đường 
trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B; 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam; Đường nối từ ĐT.609C đến 
Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc; Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1; 
Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công: 

Các dự án này được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị 
quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 với một số nội dung sau:

Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)

TT Dự án
Tổng mức 

đầu tư 
(triệu đồng) Ngân sách 

trung ương

Ngân 
sách 
tỉnh

Ngân 
sách 

huyện

Thời 
gian 
thực 
hiện 

dự án

1

Nâng cấp, mở rộng 
đường Trà Tập - 
Trà Cang - Trà 
Linh thuộc vùng 
ATK, huyện Nam 
Trà My 

141.000 141.000   2021- 
2024

2 Cầu Văn Ly và 
đường dẫn 525.000 525.000   2021- 

2024
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Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)

TT Dự án
Tổng mức 

đầu tư 
(triệu đồng) Ngân sách 

trung ương

Ngân 
sách 
tỉnh

Ngân 
sách 

huyện

Thời 
gian 
thực 
hiện 

dự án

3

Đường trục chính 
Tam Hòa nối từ 
Quốc lộ 1 đến 
đường Võ Chí 
Công và ĐT.613B

646.000 646.000  

 

2021- 
2024

4
Đường vành đai 
phía Bắc tỉnh 
Quảng Nam

498.000 498.000  
 

2021- 
2024

5

Đường nối từ 
ĐT.609C đến Quốc 
lộ 14B, huyện Đại 
Lộc

550.000 500.000 50.000

 

2021- 
2024

6
Đường trục chính 
từ cảng Kỳ Hà đi 
Quốc lộ 1

590.000 590.000   2021- 
2024

7

Đường nối khu 
công nghiệp Việt - 
Hàn đi đường Võ 
Chí Công

473.000 473.000   2021- 
2024

II. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021 – 2025, bao gồm: điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian 
thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)

TT Dự án

Tổng 
mức đầu 
tư (triệu 

đồng)

Ngân 
sách 
trung 
ương

Ngân 
sách tỉnh

Ngân 
sách 

huyện

Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án

 Tổng cộng 4.022.000 2.440.000 1.577.000 5.000  

1 Hoàn thiện đường ven biển 
129 (Võ Chí Công)     2022- 

2025

2

Xây dựng Chính quyền điện 
tử, Chính quyền số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-
2025

249.000 224.000 25.000  2022- 
2025
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Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)

TT Dự án

Tổng 
mức đầu 
tư (triệu 

đồng)

Ngân 
sách 
trung 
ương

Ngân 
sách tỉnh

Ngân 
sách 

huyện

Thời 
gian 
thực 

hiện dự 
án

3
Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã 
Tiên Phong, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam

150.000 120.000 30.000  2023- 
2026

4 Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An 200.000 180.000 20.000  2023- 

2026

6

Cầu Tân Bình và đường 
tránh Quốc lộ 14E qua nội 
thị thị trấn Tân Bình, huyện 
Hiệp Đức

    2023- 
2026

7
Cầu Bình Sa đi Bình Hải 
(cầu Tây Giang), huyện 
Thăng Bình

    2023- 
2026

8

Nâng cấp, mở rộng đường 
Trà Tập - Trà Cang - Trà 
Linh thuộc vùng ATK, 
huyện Nam Trà My 

141.000 136.000  5.000 2023- 
2026

9 Cầu Văn Ly và đường dẫn 525.000 420.000 105.000  2023- 
2026

10
Đường trục chính Tam Hòa 
nối từ Quốc lộ 1 đến đường 
Võ Chí Công và ĐT.613B

646.000 517.000 129.000  2022- 
2025

11 Đường vành đai phía Bắc 
tỉnh Quảng Nam 498.000 398.000 100.000  2022- 

2025

12 Đường nối từ ĐT.609C đến 
Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc 550.000 440.000 110.000

 
2022- 
2025

13 Đường trục chính từ cảng Kỳ 
Hà đi Quốc lộ 1 590.000 3.000 587.000   

14
Đường nối khu công nghiệp 
Việt - Hàn đi đường Võ Chí 
Công

473.000 2.000 471.000   

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021 – 2025, bao gồm: điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian 
thực hiện dự án. Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án trên được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 
330/BC-SKHĐT ngày 01/7/2021. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án 
trên được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3942/UBND-KTTH ngày 
30/6/2021 của UBND tỉnh về vệc báo cáo điều chỉnh, bổ sung phương án phân 
bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai 
đoạn 2021 – 2025.  
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Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách 
nhiệm tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo 
đúng quy định hiện hành.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 
2021-2025. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT;
- UBND thành phố Hội An;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- UBND huyện Nam Trà My;
- BQLDA ĐTXT CCTGT tỉnh;
- BQLDA ĐTXT CCTNN&PTNT tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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