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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý 

triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 
việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; Nhà bia ghi danh 

liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Qua xem xét các Báo cáo của UBND: số 202/BC-UBND ngày 
30/11/2020 tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự 
án Sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng 
Nam, số 238/BC-UBND ngày 30/12/2020 về tình hình triển khai thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh 
trong kháng chiến tại Quảng Nam, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét tăng tổng 
mức đầu tư của dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu 
tư) từ 4.306 triệu đồng lên 6.900 triệu đồng (tăng 2.594 triệu đồng so với tổng 
mức đầu tư được phê duyệt) và dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương 
Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam (Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội làm chủ đầu tư) từ 7.625 triệu đồng lên 9.508,545 triệu đồng 
(tăng 1.883,545 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt). 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy các chủ đầu tư dự án đã tự triển khai, điều 
chỉnh, bổ sung thi công một số hạng mục không có trong hồ sơ thiết kế được 
duyệt1, làm tăng quy mô, tổng mức đầu tư khi chưa được cấp có thẩm quyền 
quyết định là không tuân thủ các thủ tục trong quản lý đầu tư xây dựng theo 
quy định của pháp luật hiện hành (Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật 
Đấu thầu), đã ảnh hướng nhất định về kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực đầu tư 
công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ liên quan 
cho thấy các dự án đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, các chủ đầu 
tư đã nhận trách nhiệm những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình quản lý 

1 
- Dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam: UBND tỉnh phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 với tổng mức đầu tư là 
4.306 triệu đồng.
- Dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam: UBND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 và Sở Kế hoạch và 
Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT ngày 22/11/2019 với tổng 
mức đầu tư là 7.625 triệu đồng.



đầu tư xây dựng và đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên 
quan. Nội dung này đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương 
tại Thông báo số 73-TB/TU ngày 06/01/2021. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân 
sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất về chủ trương cho điều 
chỉnh tăng tổng mức đầu tư và bố trí vốn ngân sách tỉnh để thanh toán theo 
giá trị quyết toán hoàn thành. 

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách 
đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo ý kiến của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tại Thông báo số 73-TB/TU ngày 06/01/2021.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình 
triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, Nhà bia ghi danh liệt sĩ 
quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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