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

bổ sung danh mục dự án khởi công mới vào kế hoạch đầu tư công năm 2021; 
quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh 

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và hồ sơ liên quan về bổ sung dự án 
vào danh mục khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định 
chủ trương đầu tư; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư 
công1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung 
sau:

I. Về nội dung các Tờ trình
Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung dự án vào danh 

mục khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với dự án Tu bổ di 
tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An; quyết định chủ trương đầu tư 19 dự 
án (11 dự án nhóm B và 8 dự án nhóm C) với dự kiến tổng mức đầu tư là 4.846.531 triệu 
đồng (trong đó có 07 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương 3.373.000 triệu 
đồng) và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Hoàn thiện đường ven 
biển 129 (Võ Chí Công) (chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm). 

Qua xem xét các hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đã lấy ý kiến của cơ 

1 Tờ trình số 2243/TTr-UBND ngày 17/4/2021 (bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào dnah mục 
khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; Tờ trình số 2239/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (dự án Hoàn thiện 
đường ven biển 129 (Võ Chí Công)); Tờ trình số 2159/TTr-UBND ngày 15/4/2021 (dự án Đường nối từ ĐT.609C đến 
Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc); Tờ trình số 2058/TTr-UBND ngày 13/4/2021 (dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn); Tờ 
trình số 2146/TTr-UBND ngày 15/4/2021 (dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam); Tờ trình số 2176/TTr-
UBND ngày 16/4/2021 dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1; Tờ trình số 2108/TTr-UBND ngày 
14/4/2021 (dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B); Tờ trình số 
2213/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (dự án Đường nối khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công); Tờ trình số 
2001/TTr-UBND ngày 12/4/2021 (dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng ATK, 
huyện Nam Trà My; Tờ trình số 2242/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn); Tờ trình số 
2238/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C); Tờ trình số 2231/TTr-UBND ngày 
16/4/2021 (dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam); Tờ trình số 1960/TTr-
UBND ngày 09/4/2021 (dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn); Tờ trình số 1967/TTr-UBND ngày 09/4/2021 
(dự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai); 
Tờ trình số 1963/TTr-UBND ngày 09/4/2021 (dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An); Tờ trình số 
2202/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An); Tờ trình số 
1962/TTr-UBND ngày 09/4/2021 (Dự án Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì); Tờ trình số 1699/TTr-UBND ngày 30/3/2021 
(Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam); Tờ trình số 1973/TTr-
UBND ngày 09/4/2021 (Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thuỷ lợi 
trên địa bàn tỉnh); Tờ trình số 1979/TTr-UBND ngày 09/4/2021 (Dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ); Tờ 
trình số 2205/TTr-UBND ngày 16/4/2021 (Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện 
Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam).
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quan quản lý chuyên ngành. Hầu hết ý kiến cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư 
và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách 
trung ương, UBND tỉnh đã báo cáo Trung ương để xem xét tổng hợp đưa vào kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; trong đó, đối với việc điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), tại Công văn 
số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kế hoạch đầu 
tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 bố trí cho dự án là 
1.558.000 triệu đồng.

Căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, đồng thời xem xét mục tiêu, 
quy mô các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định danh mục đầu tư theo Nghị quyết 
72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/3/2021;  
Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/20202 và Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất về nguyên tắc đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đối với 
dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều)), Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống 
nhất bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào danh mục kế hoạch 
đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án và điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) theo đề nghị của 
UBND tỉnh. 

Ngoài ra, Ban đề nghị một số nội dung sau:
1. Đối với 10 dự án mới trên lĩnh vực giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến là 

4.645.000 triệu đồng3 (trong đó có 02 dự án: Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C; 
Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc thuộc danh mục dự án 
đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận đã được thống nhất về 
danh mục đầu tư và phương án phân bổ kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND ngày 16/3/2021): Trong các dự án này, Ban nhận thấy có 07/10 dự án có dự 
kiến tổng mức đầu tư tăng so với dự kiến tổng mức đầu tư ban đầu 884.000 triệu 
đồng. Ngoài các dự án đã được thống nhất phương án tại Thông báo số 17/TB-
HĐND ngày 22/3/2021, Ban đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ vấn đề 
tăng tổng mức đầu tư so với dự kiến ban đầu đối với các dự án Đường nối Khu công 
nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công, dự án Cầu Nghĩa Tự và dự án Đường nối 
Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam. Đồng thời, làm rõ 
sự phù hợp về quy mô đầu tư Cầu Nghĩa Tự và đường dẫn phía Đông đến đường 
ĐT.603B với quy mô đường dẫn hiện trạng ĐT.607B (Bn=9,5m) kết nối ĐT.608 và 
tính khả thi của mở rộng tuyến ĐT.607B theo quy hoạch được duyệt (Bn=33m) trong 
tương lai để đánh giá hiệu quả của dự án này.

Đối với dự án Đường nối Khu công nghiệp Việt – Hàn đi đường Võ Chí Công 
và dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và 
ĐT.613B: Qua khảo sát thực tế, Ban nhận thấy 02 dự án này được đầu tư sẽ hình 
thành 02 trục dọc song song nối với đường Võ Chí Công, khoảng cách giữa 02 tuyến 

2 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021 về Kỳ họp thứ 22; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
12/7/2019 về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
3 Ngân sách Trung ương: 3.373.000 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 50.000 triệu đồng.



3

đường khá gần. Ban đề nghị, cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ hiệu quả đầu tư 
02 dự án, xem xét thứ tự ưu tiên đầu tư cho phù hợp.

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc 
vùng ATK, huyện Nam Trà My, theo ý kiến của cơ quan chuyên môn, tuyến đường 
kết nối QL.40B đến ĐH3.NTM tại xã Trà Cang chưa có trong quy hoạch. Ban đề 
nghị cập nhật dự án vào trong quy hoạch để quản lý.

2. Đối với dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công 
nhân Tam Anh Nam: Dự án này đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại các 
Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 06/3/2020 và Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 
15/9/2020, trong đó ủng hộ chủ trương đầu tư dự án và đề nghị lập thủ tục, trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện, trên 
cơ sở đó trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Qua xem xét, Ban 
nhận thấy các hạng mục đầu tư của dự án chủ yếu nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng 
khu tái định cư. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương đầu 
tư dự án. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ trình kỳ họp, các hạng mục đầu tư trước đây 
chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo thực hiện thủ tục phê duyệt quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện 
của gói thầu số 1 trước khi quyết định đầu tư, bố trí vốn thực hiện dự án. Đồng thời, 
đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét sự phù hợp của tên gọi dự án với hiện trạng và 
quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Đối với dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ, Ban xét thấy tên gọi 
dự án chưa phù hợp với mục tiêu, quy mô dự án4. Do vậy, đề nghị điều chỉnh lại tên 
gọi của dự án cho phù hợp với các hạng mục đầu tư.

4. Đối với 03 dự án di tích cấp quốc gia (Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp 
Chăm Bằng An; Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì; Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn 
Kiều)), Ban đề nghị trong quá trình đầu tư cần đảm bảo gắn liền với lịch sử của di tích, 
phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về tu bổ, phục hồi di tích, tham vấn 
ý kiến của các chuyên gia, cá nhân liên quan và cộng đồng dân cư nơi có di tích.

5. Đối với dự án Trường THPT Quế Sơn với tổng mức đầu tư 59.869 triệu đồng, 
theo nội dung UBND tỉnh trình, dự án thuộc dự án nhóm C, thời gian thực hiện từ 
2021 - 2023. Tuy nhiên, căn cứ khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công năm 20195, Ban đề 
nghị điều chỉnh loại dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, cụ thể: Dự án 
nhóm B.

6. Ngoài ra, các dự án có tổng mức đầu tư khá lớn, đặc biệt là 10 dự án mới trên 
lĩnh vực giao thông dự kiến là 4.645.000 triệu đồng (chưa kể một số dự án đã được 
quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 và 
Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 về quyết định chủ trương đầu tư một số 
dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương với tổng mức 
đầu tư 2.463.976 triệu đồng) nhưng đến nay kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa 

4 Có đầu tư xây dựng mới Nhà ở Đội tuyển quốc gia: 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 340m2, diện tích sàn khoảng 
1.020 m2;…

5 - Khoản 4 Điều 9 về tiêu chí phân loại dự án nhóm B quy định: Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 của 
Luật này có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng (Khoản 5 Điều 8 về tiêu chí phân loại dự án nhóm A 
quy định dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thuộc các lĩnh vực sau đây: a) Y tế, văn hóa, giáo dục,…)
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được xem xét thông qua (cấp Trung ương và địa phương). Do vậy, Ban đề nghị cơ 
quan chuyên môn làm rõ thêm về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn để thực hiện các 
dự án này; sự tương quan hợp lý dự kiến bố trí vốn giữa lĩnh vực giao thông với các 
lĩnh vực khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ 
sở đó xem xét thứ tự ưu tiên đầu tư và có kế hoạch đầu tư hợp lý để đảm bảo phù hợp 
với khả năng cân đối ngân sách, thời gian và tiến độ hoàn thành dự án theo quy định 
của pháp luật (dự án nhóm A không quá 06 năm, dự án nhóm B không quá 04 năm, 
dự án nhóm C không quá 03 năm). 

7. Ngoài các nội dung trên, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:
- Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị liên quan 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo yêu cầu về năng lực quản lý dự án.
- Chỉ đạo chủ đầu tư và các 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 các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ 
thiết kế, dự toán... Thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu 
tư, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, tổng mức đầu tư... đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, chỉ đạo các cơ quan 
liên quan làm việc với các Bộ, ngành để đảm bảo bố trí nguồn vốn trong năm 2021 và 
những năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối trong dự kiến tổng 
nguồn vốn đầu tư công trung hạn của trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

- 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 việc 
chấp hành pháp luật trong 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.

II. Về dự thảo nghị quyết: 
Trên cơ sở nội dung thẩm tra, kiến nghị, đề xuất nêu trên, Ban đề nghị cơ 

quan chuyên môn xem xét bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về bổ 

sung dự án vào danh mục khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; 
quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số 
dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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