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

về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; cho 

ý kiến về nội dung đầu tư, cơ chế tài chính của dự án Phát triển tích hợp thích 
ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

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

1. Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 02 
dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách tỉnh gồm: (1) dự án Khu xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý 
chất thải rắn Nam Quảng Nam với tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng; (2) dự án Cầu 
Phong Thử trên tuyến ĐT609 với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Hai dự án này nằm 
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư 
công năm 2022; chủ trương đầu tư các dự án, khả năng cân đối nguồn vốn thực 
hiện các dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định và tổ chức lấy ý kiến của 
các cơ quan quản lý chuyên ngành và cơ quan liên quan theo quy định. Qua thẩm 
tra, Ban nhận thấy: 

- Đối với dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609, đây là dự án vừa nâng cấp 
phần cầu cũ, vừa mở rộng thêm một đơn nguyên mới bên trái cầu cũ, việc đầu tư 
nâng cấp, mở rộng dự án này sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông tuyến 
ĐT609, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua lại, đảm bảo an 
toàn giao thông. Để phù hợp với hiện trạng, mục tiêu, tính chất, nội dung đầu tư 
của dự án, Ban đề nghị cập nhật tên dự án là Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 
(nâng cấp, mở rộng).

- Đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, việc đầu tư xây 
dựng dự án này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa 
phương, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị quyết 
định chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp 
chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. Tuy nhiên, 
tên dự án không phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 

1 - Tờ trình số 1318/TTr-UBND ngày 08/3/2022 (dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ 
sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam);
- Tờ trình số 1346/TTr-UBND ngày 09/3/2022 (dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT.609);
- Tờ trình số 1229/TTr-UBND ngày 07/3/2022 (dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công);
- Tờ trình số 1428/TTr-UBND ngày 11/3/2022 (dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB.
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2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Do vậy, Ban đề nghị điều chỉnh lại tên 
gọi của dự án theo đúng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cụ thể tên gọi dự án 
được điều chỉnh thành dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục: 
Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. 

Sau khi được HĐND tỉnh xem xét thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

- Quyết định giao và chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối 
hợp và nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
công tác lập, thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán... đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

+ Đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục: Khu xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh cần chú trọng các 
giải pháp đảm bảo an toàn về môi trường đối với khu vực dự án và khu vực xung 
quanh trong quá trình thi công, khai thác; lưu ý về công suất trạm xử lý nước rỉ rác 
và các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường trong mùa mưa (che các ô chôn 
lấp). Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải 
trong thời gian đến. 

+ Đối với dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT.609 (nâng cấp, mở rộng) cần 
kiểm tra độ an toàn phần mố và trụ cầu cũ, đảm bảo lưu thông an toàn trong quá 
trình triển khai thực hiện dự án.

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây 
dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất 
việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu 
tư.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 
cương pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp sai 
phạm.

- Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp 
thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát 
sinh của dự án.

- Trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư dự án, chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
cập nhật lại tên của dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và kế hoạch đầu tư 
công trung hạn khi trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công hằng năm và 
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý 
kiến thẩm tra nêu trên.

2. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 
(Võ Chí Công)
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Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) từ nhóm B thành nhóm A. Dự án 
này đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-
HĐND ngày 02/11/2020 với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B. 
Tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 2.056,760 tỷ đồng, thuộc dự án 
nhóm B. Theo ý kiến thẩm định của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình 
giao thông, dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) thuộc dự án nhóm 
A theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công. Qua thẩm tra, Ban 
nhận thấy việc điều chỉnh dự án từ nhóm B sang nhóm A là đảm bảo theo quy định 
của Luật Đầu tư công. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh 
xem xét thông qua và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan cần phải 
rút kinh nghiệm trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư.

3. Về cho ý kiến nội dung đầu tư, cơ chế tài chính của dự án Phát triển 
tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Căn cứ điểm e, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ quy định HĐND cấp tỉnh cho ý kiến đối với dự án 
nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do UBND 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 HĐND tỉnh cho ý kiến đối với nội 
dung đầu tư, cơ chế tài chính (sau khi được điều chỉnh) của dự án Phát triển tích 
hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB là phù hợp thẩm quyền. 

Dự án này đã được HĐND tỉnh cho ý kiến tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2021 về kỳ họp thứ 23 với tổng vốn thực hiện dự án 153,22 triệu USD, 
tương đương 3.545,86 tỷ đồng2 gồm 02 Hợp phần. Trong đó:

- Hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng thích ứng, gồm 02 dự án: 

+ Dự án thành phần 1: Tuyến đường hành lang ven biển với tổng chiều dài 
khoảng 38,77km3.

+ Dự án thành phần 2: Nạo vét sông Trường Giang với tổng chiều dài luồng 
khoảng 60km4. 

2 Cơ chế tài chính: (1) Vốn viện trợ không hoàn lại: 2,182 triệu USD (tương đương 50,496 tỷ đồng, Trung ương cấp 
phát 100%); (2) Vốn vay: Trung ương cấp phát 30% (30,314 triệu USD, tương đương 701,526 tỷ đồng); địa phương 
vay lại 70% (70,734 triệu USD, tương đương 1.636,926 tỷ đồng); (3) Vốn đối ứng: 100% ngân sách địa phương tự 
cân đối (49,992 triệu USD, tương đương 1.156,91 tỷ đồng).
3 - Dự án thành phần 1: Tuyến đường hành lang ven biển với tổng chiều dài khoảng 38,77km; điểm đầu từ nút giao 
QL14E với đường Thanh Niên, điểm cuối tại Cửa Lở (vịnh An Hòa), trong đó có đoạn dài khoảng 6,45 km giữ 
nguyên do được đầu tư bằng dự án khác; cấp đường: đường cấp khu vực theo QCVN 07:2016/BXD; xây dựng đồng 
bộ hạ tầng kỹ thuật trên tuyến (hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng,...);
4 - Dự án thành phần 2: Nạo vét sông Trường Giang: 

+ Tổng chiều dài luồng khoảng 60km, từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa); xây dựng kè bảo vệ 
tại các điểm xung yếu thường xảy ra xói lở như các đoạn sông cong, hoặc khu vực địa chất yếu, đoạn sông hẹp bên 
cạnh khu đông dân cư sinh sống cần được bảo vệ tránh sạt lở vào mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn. 



4

- Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện dự án, gồm 02 dự án: 

+ Dự án thành phần 3: Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá và năng cao năng lực hệ 
thống quản lý đầu tư công.

+ Dự án thành phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược du lịch bền vững 
và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ, ngành Trung ương 
có liên quan, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguồn thu ngân sách của tỉnh giảm 
so với dự kiến trước đây và Ngân hàng Thế giới không cam kết được về khoản viện 
trợ dành cho Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật của dự án. Do đó, UBND tỉnh đề nghị điều 
chỉnh không đầu tư Dự án thành phần 1: “Xây dựng tuyến đường hành lang biển” và 
Hợp phần 2, gồm: “Dự án thành  phần 3 và Dự án thành phần 4”; đồng thời điều 
chỉnh giảm một số mục tiêu cụ thể và tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự 
án nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung quy mô đầu tư dự án. 

Tổng vốn thực hiện dự án sau khi điều chỉnh là 118,70 triệu USD, tương 
đương 2.748,61 tỷ đồng; trong đó: (1) Vốn vay WB là 79,12 triệu USD, tương 
đương 1.832,10 tỷ đồng;  (2) Vốn đối ứng là 39,58 triệu USD, tương đương 916,51 
tỷ đồng (tổng vốn thực hiện dự án sau khi điều chỉnh giảm 797,25 tỷ đồng); cơ chế 
tài chính trong nước gồm: (1) Vốn vay WB: Trung ương cấp phát 30% (23,736 
triệu USD, tương đương 549,630 tỷ đồng), địa phương vay lại 70% (55,384 triệu 
USD, tương đương 1.282,472 tỷ đồng); vốn đối ứng: 100% ngân sách địa phương 
tự cân đối (39,58 triệu USD, tương đương 916,51 tỷ đồng). Qua thẩm tra, Ban 
nhận thấy việc điều chỉnh dự án nhằm phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ và khả 
năng bố trí vốn đối ứng của ngân sách tỉnh và trả nợ vốn vay. Do đó, kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 
công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; cho ý kiến về 
nội dung đầu tư và cơ chế tài chính của dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh 
Quảng Nam, vay vốn WB. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

+ Xây dựng mới 06 cầu vượt sông và đường dẫn 02 đầu cầu, gồm: cầu Bình Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, 
cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh (QL40B) và cầu Tam Tiến (tuyến N5).

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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