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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dừng chủ trương 

đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống tuyến cống dọc đường ĐT603B để thu 
gom nước vào 06 tuyến cống của dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án 

ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II) 

Qua xem xét Tờ trình số 4535/TTr-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh 
về đề nghị thống nhất chủ trương cho phép cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục
cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B của dự án Hệ thống thoát nước
cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II), Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện 
Bàn (giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 
số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 với tổng mức đầu tư dự kiến 98.177 triệu 
đồng. Trong đó, quy mô đầu tư gồm xây dựng mới 06 tuyến cống và cải tạo 
tuyến cống dọc đường ĐT603B để thu gom nước tập trung vào 06 tuyến cống. 
UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 
30/9/2019 với tổng mức đầu tư là 85.868,706 triệu đồng1.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở 
rộng đường ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An tại Quyết định số 
721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 (dự án thuộc danh mục đầu tư trong giai đoạn 
2023 – 2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025), trong đó có hạng 
mục đầu tư mới hệ thống thoát nước dọc trên tuyến ĐT603B với kết cấu
chịu lực nên không cần thiết phải đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc 
đường ĐT603B để dẫn nước về 06 tuyến cống gom theo hồ sơ thiết kế của dự án 
Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn 
II). Do vậy, tại kỳ họp này UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét cho phép 
cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B của 
dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn 
(giai đoạn II).

Qua xem xét hồ sơ và khảo sát thực tế dự án, Ban nhận thấy, tuyến đường 
ĐT603B thường xuyên xảy ra ngập lụt khi trời mưa, việc đầu tư dự án Hệ thống 

1 Chi phí xây dựng là 54.607,103 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 1.040,508 triệu đồng; chi phí tư vấn ĐTXD 
4.843,807 triệu đồng; chi phí khác 3.943,746 triệu đồng; chi phí dự phòng 8.099,500 triệu đồng; chi phí 
BT,GPMB 13.334,042 triệu đồng
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thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II) nhằm 
mục tiêu thoát nước, giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ cho khu vực dọc tuyến 
ĐT603B và các khu vực dân cư. Do vậy, việc dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ 
thống cống dọc đường ĐT603B để dẫn nước về 06 tuyến cống gom trước mắt sẽ 
ảnh hưởng việc tiêu thoát nước cũng như chưa phát huy tối đa hiệu quả của 06 
tuyến cống gom. Tuy nhiên, xét về lâu dài, nếu tiếp tục triển khai thi công hạng 
mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B sẽ phải đập bỏ để làm mới khi 
thực hiện đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường 
ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An, dẫn đến lãng phí trong đầu 
tư. Do vậy, để đồng bộ hệ thống thoát nước cho cả khu vực từ Điện Bàn đến 
thành phố Hội An, hạn chế việc phá dỡ khi đầu tư mở rộng đường ĐT.603B và 
xây dựng tuyến cống mới, nên việc cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ 
thống cống dọc đường ĐT603B của dự án Hệ thống thoát nước
cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)  là phù hợp. 

Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định dừng 
chủ trương đầu tư hạng mục cải tạo tuyến cống dọc đường ĐT603B để thu gom 
nước tập trung vào 06 tuyến cống của dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án 
ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II) đã được HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. Đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thiện thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước 
kết hợp mở rộng đường ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An và 
sớm bố trí kinh phí triển khai đầu tư dự án để góp phần phát huy hiệu quả đầu tư 
dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn 
(giai đoạn II) để giải quyết vấn đề ngập úng cho khu vực dọc tuyến ĐT603B và 
các khu vực dân cư . 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dừng 
chủ trương đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống tuyến cống dọc đường ĐT603B của 
dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn 
(giai đoạn II). Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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Nguyễn Đức 
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