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TỜ TRÌNH
Về việc 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)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện 
Bàn (giai đoạn II) được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Phụ lục 11 kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 với tổng mức 
đầu tư dự kiến 98.177.018.000 đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu 
tư xây dựng tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 với tổng mức 
đầu tư là 85.868.706.000 đồng, quy mô đầu tư bao gồm: xây dựng 06 tuyến 
cống gom thoát nước mưa với chiều dài L = 4,271 km và cải tạo độ dốc dọc 
cống bên phải tuyến với chiều dài khoảng L = 1,89 km; nguồn vốn đầu tư ngân 
sách tỉnh (100% chi phí đầu tư xây dựng và 70% chi phí bồi thường, giải phóng 
mặt bằng), ngân sách thị xã Điện Bàn (30% chi phí bồi thường, giải phóng măt 
bằng); thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2023. 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), 
gói thầu thi công xây lắp công trình thực hiện khoảng 30,12 tỷ đồng, đạt 55% giá 
trị hợp đồng, tổng giá trị giải ngân đạt 47,5 tỷ đồng. Hiện nay, dự án Hoàn thiện 
hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng mặt đường ĐT603B từ thị xã Điện Bàn đến 
thành phố Hội An đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dự án sử 
dụng ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 với tổng mức đầu tư dự kiến 325 tỷ đồng và được Uỷ 
ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì lập báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022, 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 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). 

Việc cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục này đã được Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 236/HĐND-VP ngày 
30/6/2022, đồng thời đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án. Do đó, 
để tạo điều kiện cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện các thủ 
tục điều chỉnh dự án và thi công các hạng mục còn lại, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho phép cắt 
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giảm, dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B để dẫn 
nước về 06 tuyến cống gom có chiều dài 1,89 km của dự án Hệ thống thoát nước 
cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II). 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD;
- BQLDA ĐTXD tỉnh;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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