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

      quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn

Qua xem xét Tờ trình số 8802/TTr-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn 
và hồ sơ liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung sau:

Dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn được HĐND tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 với tổng mức đầu tư 315 tỷ 
đồng. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh mặt cắt ngang đoạn đường dẫn 
phía Đông cầu đến đường ĐT.603B từ 33,0m (nền đường) = 2x10,5m (mặt đường) + 
2x1m (dải phân cách) + 2x5,0m (vỉa hè) thành 27m = 2x7,5m (mặt) + 2x6,0m (vỉa hè); 
bổ sung đoạn đường dẫn phía Tây cầu đến ngã tư giao với đường trục chính Khu đô thị 
mới Điện Nam - Điện Ngọc dài khoảng 165m với quy mô đầu tư giống đoạn đường 
dẫn phía Đông cầu đến đường ĐT.603B để phù hợp, đồng bộ hạ tầng giao thông trong 
khu vực; tổng mức đầu tư dự án không thay đổi. Nội dung này đã được cơ quan chuyên 
môn thẩm định theo quy định. Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất nội dung điều 
chỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn. 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 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức 
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