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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư

phần điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 
(mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê 

tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
  

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư phần 
điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở rộng mặt 
đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn 
Km68+508 - Km71+578) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tại Tờ trình số 438/TTr-BQLGT ngày 07/4/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư 
phần điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở 
rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông 
nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578) như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án số của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung dự án 

số 437/BC-UBND ngày 07/4/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - 
Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578).

III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

579/SKHĐT-QHTH ngày 08/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định
1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở rộng mặt 

đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn 
Km68+508 - Km71+578).

2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Giang.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án (phần bổ sung): 2.550 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh 2.550 triệu đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông 

đường bộ.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 896/STC-ĐT 

ngày 14/4/2021 của Sở Tài chính)
- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 219/QĐ-

UBND ngày 20/01/2020, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao 
thông làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được duyệt là 20.000 triệu đồng, đầu tư 
từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án là 2019 - 2021. Vốn đã bố trí 
cho dự án đến nay là 14.000 triệu đồng, đạt so với tổng mức đầu tư là 70%.

- Về chủ trương đầu tư điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư: Tại Công văn số 
65/HĐND-VP ngày 26/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc điều chỉnh 
tăng tổng mức đầu tư của dự án nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất 
về nguyên tắc việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án theo đề nghị của 
UBND tỉnh tại Công văn số 1365/UBND-KTN ngày 16/3/2021 (điều chỉnh tăng 
tổng mức đầu tư của dự án từ 20.000 triệu đồng lên 22.550 triệu đồng).

- Về nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025: Đơn vị đề xuất năm 2021, 
vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án là 8.550 tỷ đồng. Hiện nay, kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo 
Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình 
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hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thì không có ghi danh 
mục chi tiết, chỉ có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 là 37.345.074 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân 
sách địa phương là 23.754.251 triệu đồng. Sở Tài chính chưa có cơ sở khẳng 
định sự phù hợp về nguồn vốn ngân sách tỉnh trong năm 2021 bố trí cho dự án, 
đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn khi tăng tổng mức đầu tư để thực hiện dự án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Phần điều chỉnh, bổ sung của dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất chủ trương tại Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2020 trên cơ sở 
đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1365/UBND-KTN ngày 16/3/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã thực 
hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Về tổng mức đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung trên 

cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ 
trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
số 437/BC-BQLGT ngày 07/4/2021.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án và đầu tư từ 
nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 
1365/UBND-KTN ngày 16/3/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, bố 
trí nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân 
sách tỉnh.

4. Mức vốn bố trí nguồn vốn
Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 2.550 triệu đồng 
từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 
năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Phần điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 

(mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê 
tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578) có tổng mức đầu tư là 2.550 triệu 
đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ nguồn 
ngân sách tỉnh tại Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2021 trên cơ sở đề nghị 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1365/UBND-KTN ngày 16/3/2021.
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Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, bố trí khoảng 2.550 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu 
tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện các bước tiếp 
theo.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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