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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về cho ý kiến dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam’’, 
vay vốn Ngân hàng Thế giới

Qua xem xét Công văn số 1997/UBND-KTTH ngày 09/4/2021 của UBND 
tỉnh về đề nghị cho ý kiến dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, 
vay vốn Ngân hàng Thế giới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh một số nội dung sau:

Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP 
ngày 25/5/2020 của Chính phủ: “Ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự 
án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn 
bị báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật 
Đầu tư công”, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình xin ý kiến về dự án “Phát triển 
tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới với tổng mức 
đầu tư thực hiện dự án tương đương 3.545,86 tỷ đồng theo cơ chế tài chính: (1)Vốn 
viện trợ không hoàn lại: Trung ương cấp phát 100%, tương đương 2,182 triệu 
USD; (2) vốn vay: Trung ương cấp phát 30%, tương đương 30,314 triệu USD; địa 
phương vay lại 70%, tương đương 70,734 triệu USD; (3) vốn đối ứng: 100% ngân 
sách địa phương tự cân đối. Danh mục dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 234/HĐND-VP ngày 07/9/2020. Vì vậy, 
Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua theo đề nghị 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1997/UBND-KTTH ngày 09/4/2021, làm cơ sở để 
UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình các bộ, ngành Trung ương theo quy 
định pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho 
ý kiến dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam’’, vay vốn Ngân hàng 
Thế giới, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
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