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

về chủ trương hỗ trợ, phân bổ vốn cho một số dự án; phương án phân bổ 
nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt 

giảm bù hụt thu; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công 
nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa phân bổ; điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với 
đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Chủ trương bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - 
Cẩm Kim và đường giao thông khu vực Duy Xuyên, thành phố Hội An

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 
04/8/2016 với tổng mức đầu tư 19.981,893 triệu đồng, cơ cấu nguồn vốn của dự 
án gồm nguồn vốn từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương hỗ trợ năm 2016 cho 
công trình (15.000 triệu đồng), UBND huyện Duy Xuyên đóng góp thông qua 
Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh (2.000 triệu đồng), phần còn lại từ nguồn vốn Quỹ 
Bảo trì đường bộ tỉnh bố trí trong kế hoạch năm 2017 (không quá 3.000 triệu 
đồng). Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2017, kết quả 
thẩm định giá trị quyết toán là 19.000,811 triệu đồng. 

Tuy nhiên, theo ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước2, dự án này 
không được sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ để đầu tư do đây là dự án đầu tư 
mới nên ngân sách tỉnh đã bố trí vốn hoàn trả cho Quỹ Bảo trì đường bộ năm 
2020 là 16.783,710 triệu đồng (còn thiếu 217,101 triệu đồng để hoàn trả đủ cho 
Quỹ Bảo trì đường bộ). Đối với 2.000 triệu đồng đối ứng của UBND huyện Duy 
Xuyên, do Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh đã giải thể nên không thể thực hiện đóng 

1 - Tờ trình số 6254/TTr-UBND ngày 17/9/2021 về chủ trương bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy 
Phước – Cẩm Kim và đường giao thông khu vực Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn vốn bồi thường giải 
phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 
2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu;
- Tờ trình số 6279/TTr-UBND ngày 17/9/2021 về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam 
Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Giang; kéo dài 
thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một 
số dự án.
- Tờ trình số 6145/TTr-UBND ngày 15/9/2021 về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn 
tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước – Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An.

2 Báo cáo kiểm toán gửi kèm theo Công văn số 621/KTNN-TH ngày 16/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước về gửi 
báo cáo kiểm toán
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góp nguồn vốn đối ứng theo hình thức thông qua Quỹ Bảo trì đường bộ như đã 
cam kết. Đồng thời, dự án này do tỉnh quản lý, UBND huyện Duy Xuyên có văn 
bản đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ phần đối ứng 2.000 triệu đồng do ngân sách 
huyện còn khó khăn. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí ngân sách 
tỉnh 2.217,101 triệu đồng để thực hiện dự án. Ban nhận thấy, việc bố trí ngân 
sách tỉnh 2.217,101 triệu đồng để thực hiện dự án là phù hợp với tình hình thực 
tế. Chủ trương này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc 
tại Công văn số 95/HĐND-VP ngày 15/4/2021. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách 
kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định bố trí ngân sách tỉnh 2.217,101 
triệu đồng để thực hiện dự án.

2. Về bổ sung nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 
cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E

Dự án cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E (Dự án) được Bộ Giao thông vận 
tải phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2875/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 về phê 
duyệt điều chỉnh Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới 
đường Quốc gia lần thứ 2 để đầu tư một số cầu yếu ưu tiên. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 4624/UBND-KTN ngày 
07/8/2019 về bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án, Thường 
trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 320/HĐND-VP ngày 19/82019 thống nhất bố 
trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án với kinh phí khoảng 
15.300 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Thăng Bình, tổng phương án bồi thường giải 
phóng mặt bằng của dự án được phê duyệt là 22.612,700 triệu đồng, tăng 
7.312,700 triệu đồng so với phương án dự kiến ban đầu. Để đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành dự án, huyện Thăng Bình đã chủ động ứng nguồn vốn ngân sách huyện 
để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 3515/UBND-KTTH ngày 
11/6/2021 về tiếp tục bố trí ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường giải phóng mặt 
bằng, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 127/HĐND-VP ngày 28/6/2021 
thống nhất về nguyên tắc, trong đó đề nghị làm rõ nguyên nhân (khách quan, chủ 
quan) trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan dẫn đến việc tăng 
chi phí giải phóng mặt bằng khá lớn so với phương án đã được phê duyệt. Qua 
xem xét nội dung báo cáo của huyện Thăng Bình, việc tăng chi phí bồi thường giải 
phóng mặt bằng do nhiều yếu tố khách quan nhằm hoàn thành công tác giải phóng 
mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo tiến độ theo Hiệp định vay 
dự án tín dụng. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 
quyết định bố trí từ ngân sách tỉnh 7.312,700 triệu đồng để hoàn trả ngân sách 
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huyện Thăng Bình đã ứng trước để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục 
vụ xây dựng cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E.

3. Về phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang 
năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu

Tại Công văn số 116/HĐND-VP ngày 14/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã 
thống nhất về nguyên tắc bố trí thêm 50.000 triệu đồng để phân bổ cho các dự án đã 
được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa bố trí vốn đầu tư trong 
năm 2020 do tình hình hụt thu để các dự án này sớm khởi công. Trong đó, đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các thủ 
tục đầu tư liên quan, xây dựng phương án phân bổ chi tiết, thống nhất với Thường 
trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ nguồn vốn này. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4238/TTr-HĐND ngày 
12/7/2021 về phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang 
năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu, Thường trực HĐND tỉnh đã có 
Công văn số 173/HĐND-VP ngày 23/7/2021 thống nhất phương án sử dụng số tiền 
50.000 triệu đồng trong tổng số tiền 80.000 triệu đồng dự nguồn để cấp lại tiền sử 
dụng đất phát sinh năm 2021 cho các địa phương theo Nghị quyết số 13/NQ-
HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh để phân bổ cho các dự án đầu tư đã bị cắt 
giảm3. Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ vốn cho các dự án tại Quyết định số 
2323/QĐ-UBND ngày 23/8/2021. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả phân bổ vốn cho các dự 
án nêu trên. Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

4. Về chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang 
thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy quân 
dự huyện Nam Giang

Kinh phí giải phóng mặt bằng doanh trại cơ quan quân sự huyện Nam Giang đã 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ một phần từ ngân sách 
tỉnh tại Công văn số 436/HĐND-VP ngày 21/10/2019. UBND huyện Nam Giang đã 
phê duyệt tổng thể phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư tại 
Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 với tổng số tiền 19.128,471 triệu 
đồng, trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ 70% kinh phí. 

3 Dư án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc – Cơ sở 2 (phân bổ 7 tỷ đồng); dự án Khu tưởng niệm cuộc 
đấu tranh Cây Cốc (phân bổ 5 tỷ đồng); dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tỉnh Quảng Nam (khu vực 
huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn) (phân bổ 13 tỷ đồng); dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi 
trung tâm hành chính huyện Đại Lộc (phân bổ 13 tỷ đồng); dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây 
Giang (phân bổ 7 tỷ đồng); dự án Cụm công nghiệp Tây An 1 (phân bổ 5 tỷ đồng).
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Năm 2020, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 7.191 triệu đồng cho dự án từ nguồn hỗ trợ 
đầu tư các công trình trọng điểm khu Trung tâm hành chính huyện Nam Giang. 
Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, kinh phí còn thiếu để thực hiện bồi 
thường giải phóng mặt bằng là 7.400 triệu đồng và đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ 
6.000 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do ngân sách huyện cân đối. Việc tiếp tục hỗ 
trợ 6.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện bồi 
thường giải phóng mặt bằng là cần thiết và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống 
nhất về nguyên tắc tại Công văn số 165/HĐND-VP ngày 14/7/2021. Do vậy, Ban 
Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ 6.000 triệu 
đồng từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang để thực hiện công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng dự án.

5. Về phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ cho một số dự án khu tái định cư, khu dân cư

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định phân bổ số tiền 
109.579.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện Thăng Bình nộp trả ngân sách tỉnh do 
không giải ngân hết theo thời hạn quy định cho 03 dự án gồm: (1) thanh toán nợ khối 
lượng theo quyết toán dự án hoàn thành đã phê duyệt đối với dự án Xây dựng kết cấu 
hạ tầng Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1) với số tiền 7.604.642.600 đồng; (2) chi 
tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư ven biển Bình Minh 
(giai đoạn 1) với số tiền 1.956.274.000 đồng; (3) hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Thăng 
Bình 100.018.083.400 đồng để đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương 
(giai đoạn 2) (dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 155.000.000.000 đồng) nhằm tạo 
quỹ đất tái định cư, phục vụ sắp xếp dân cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng 
điểm vùng Đông của tỉnh.  

Ban nhận thấy, việc phân bổ vốn để hỗ trợ các dự án nêu trên là cần thiết nhằm 
thanh toán nợ khối lượng dự án hoàn thành, tạo quỹ đất tái định cư, phục vụ sắp xếp 
dân cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm vùng Đông của tỉnh. Nội dung này 
đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
197/HĐND-VP ngày 30/8/2021. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định phân bổ số tiền 109.579.000.000 đồng từ nguồn ngân sách 
huyện Thăng Bình nộp trả ngân sách tỉnh do không giải ngân hết theo thời gian quy 
định để thanh toán nợ khối lượng theo quyết toán dự án hoàn thành đã phê duyệt đối 
với dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1) với số tiền 
7.604.642.600 đồng, chi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định 
cư ven biển Bình Minh (giai đoạn 1) với số tiền 1.956.274.000 đồng và hỗ trợ có mục 
tiêu cho huyện Thăng Bình 100.018.083.400 đồng để đầu tư dự án Khu dân cư Trung 
tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường 
công tác theo dõi, quản lý, điều hành ngân sách, tránh tình trạng để xảy ra chậm giải 
ngân kế hoạch vốn nhưng không kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử 
lý theo quy định.
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6. Về kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công nguồn 
ngân sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa giải ngân hết

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài 
thời gian giải ngân đến 31/12/2021 đối với kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 
còn lại chưa giải ngân hết với số tiền 30.676.225.340 đồng của 19 dự án. Căn cứ 
các Luật Đầu tư công năm 2014, năm 2019 và các nghị định có liên quan, việc kéo 
dài kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2019 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính 
phủ. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại Công văn số 
196/HĐND-VP ngày 80/8/2021; trong đó, thống nhất về nguyên tắc kéo dài thời 
gian giải ngân nguồn vốn trên, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
cho ý kiến và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất để xem xét, quyết định.

UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính4 nhưng đến nay chưa nhận được văn bản phản hồi của Thủ tướng Chính 
phủ và các Bộ. 

Xét thấy một số dự án đến nay đã hoàn thành, đang chờ phê duyệt quyết toán, một 
số dự án chậm tiến độ giải ngân do các yếu tố khách quan (ảnh hưởng của dịch bệnh, 
mưa lũ...), để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư của dự án, kính đề nghị HĐND tỉnh 
xem xét quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 
2019 còn lại chưa giải ngân hết với số tiền 30.676.225.340 đồng của 19 dự án theo đề 
nghị của UBND tỉnh.

7. Về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn 
tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành 
phố Hội An

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương 
đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 49.742.000.000 đồng; trong đó, chi phí bồi 
thường giải phóng mặt bằng là 13.033.844.000 đồng. Cơ cấu nguồn vốn gồm Quỹ 
Bảo trì đường bộ 12.000.000.000 đồng, phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, 
theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, dự án này không được sử dụng vốn Quỹ Bảo 
trì đường bộ để thực hiện; đồng thời, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng 
2.433.197.000 đồng so với quyết định được phê duyệt. Ban nhận thấy, việc điều chỉnh 
cơ cấu nguồn vốn là cần thiết; nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư do chi phí bồi 
thường giải phóng mặt tăng thêm. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 180/HĐND-VP ngày 06/8/2021. Ban Kinh 
tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư của dự án từ 49.742 triệu đồng lên 52.175,197 triệu đồng, trong đó phần vốn 
tăng thêm (2.433,197 triệu đồng) sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, đồng thời 
điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án là ngân sách tỉnh.

4 Tờ trình số 5827/TTr-UBND ngày 01/9/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5828/UBND-KTTH 
ngày 01/9/2021 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về chủ 
trương hỗ trợ, phân bổ vốn cho một số dự án; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng 
đất năm 2020 chuyển sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu; kéo dài 
thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 
2019 còn lại chưa phân bổ; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn 
dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, 
huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An.

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

  Nơi nhận:
- TT HĐND, Đoàn ĐBQH;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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