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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề nghị không
đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý
nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa
khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam
Qua xem xét Tờ trình số 1604/TTr-UBND ngày 24/3/2020 và Tờ trình số
1183/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Về đề nghị không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh
Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, HĐND tỉnh
đã thống nhất đầu tư 05 dự án, gồm: (1) Cầu Phước Trạch, thành phố Hội An;
(2) kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành; (3)
cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông; (4) nâng cấp và
mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ; (5) hoàn thiện hiện đại hóa hồ
sơ bản đồ địa giới hành hính tỉnh Quảng Nam, với tổng mức đầu tư 459 tỷ đồng,
trong đó phần ngân sách tỉnh 320 tỷ đồng, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2019
là 165 tỷ đồng. Có 02 dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
(dự án kè khẩn cấp chống sạt khu vực cửa lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành và
dự án nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ). Hiện nay,
các dự án này vẫn chưa triển khai thực hiện.
Với những lý do khác nhau trong quá trình xác định mục tiêu, thời gian
đầu tư đã được UBND tỉnh đề cập cụ thể trong Tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh thống nhất, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét không đầu tư 05
dự án nêu trên trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Đồng thời, để đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2020,
Ban đề nghị HĐND tỉnh thống nhất giao UBND tỉnh rà soát, sớm có phương án
điều chuyển 165 tỷ đồng đã dự kiến bố trí cho 05 dự án trong kế hoạch năm 2019
sang các dự án có nhu cầu, nhất là các dự án hoàn thành, quyết toán, dự án đẩy
nhanh tiến độ nhưng chưa có nguồn vốn bố trí, thống nhất với Thường trực HĐND
tỉnh trước khi phân bổ và tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
2. Về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng
Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực
miền núi phía Bắc Quảng Nam
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- Dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) được
HĐND tỉnh quyết định danh mục đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 50.000
triệu đồng, sử dụng vốn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình lập đề xuất
chủ trương đầu tư, xét thấy cần thiết phải bổ sung đầu tư hạng mục trạm xử lý
nước thải với công suất 4.000m3 /ngày đêm, dự kiến khoảng 50.000 triệu đồng
nhằm đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư. Theo đó, tổng mức đầu
tư được điều chỉnh lên 100.000 triệu đồng, tăng 50.000 triệu đồng so với dự kiến
ban đầu.
- Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam được
HĐND tỉnh quyết định danh mục đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 12.576
triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.000 triệu đồng; được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tổng mức đầu tư là 12.495
triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, xét thấy sự cần thiết phải đầu tư
thêm các phòng điều trị, đảm bảo phù hợp với thực tế nhu cầu khám chữa bệnh
của bệnh viện, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án từ 12.495 triệu đồng lên
14.495 triệu đồng. Phần vốn tăng thêm (2.000 triệu đồng) từ nguồn vốn Quỹ
Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía
bắc Quảng Nam.
Qua xem xét các nội dung liên quan, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
nhận thấy, việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của 02 dự án này là cần thiết,
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Thông báo số
02/TB-HĐND ngày 08/2/2020. Kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất thông qua.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020 nguồn ngân sách tỉnh và điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án. Kính
báo cáo 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 (Huy).
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