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

 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Qua xem xét Tờ trình số 6382/TTr-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh và 
hồ sơ liên quan về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường 
ven biển 129 (Võ Chí Công), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Đường ven biển 129 (Võ Chí Công) từ thành phố Hội An đến sân bay Chu 
Lai có tổng chiều dài 69km, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 38m. Hiện nay, 
tuyến đường đã cơ bản được đầu tư ½ mặt cắt ngang quy hoạch, một số đoạn đã được 
đầu tư đủ mặt cắt theo quy hoạch; trong đó, đoạn từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đến 
sân bay Chu Lai (tổng chiều dài tuyến là 28,2km, tổng mức đầu tư là 1.479 tỷ đồng từ 
vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách địa phương) được Thường trực HĐND tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 66/HĐND-TTHĐ ngày 31/3/2017, đến 
nay đã được đầu tư và thông xe kỹ thuật. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương 
đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) với tổng chiều dài 
tuyến khoảng 26,5km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân 
sách trung ương. Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến bố trí kế 
hoạch vốn năm 2021 khoảng 5 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại 
Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020.

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy dự án sử dụng nguồn vốn ngân 
sách trung ương, được UBND tỉnh giao chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình giao thông tỉnh) lập các thủ tục liên quan, cơ bản đảm bảo theo quy 
định. Do vậy, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án để 
sớm hoàn thiện hệ thống đường ven biển, hình thành tuyến giao thông huyết mạch, tạo 
hành lang giao thông liên vùng nối liền giữa Đà Nẵng và khu công nghiệp Dung Quất, 
đảm bảo kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ, an ninh - quốc phòng, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội.

Sau khi HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh quan 
tâm một số nội dung sau:

- 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... 

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây 
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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.

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 quyết 
định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công). 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.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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