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Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
      quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện 

Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào
Qua xem xét Tờ trình số 2335/TTr-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh và 

hồ sơ liên quan về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện 
Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND 
Lào đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 với quy mô đầu tư xây dựng khối nhà làm việc 01 tầng, diện 
tích xây dựng khoảng 450m2; nhà vệ sinh diện tích khoảng 16m2; hành lang nội bộ 
diện tích khoảng 330m2; tổng mức đầu tư dự án khoảng 10,6 tỷ đồng từ nguồn ngân 
sách tỉnh. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (bổ 
sung một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị) nhằm phù hợp với tình hình thực 
tế, đảm bảo việc quản lý, vận hành công trình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về ngoại 
giao. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư 
dự án đã được phê duyệt và đã được cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất nội dung điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, 
nước CHDCND Lào. Ngoài ra, Ban nhận thấy nội dung điều chỉnh bổ sung thêm khá 
nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị so với chủ trương đã được phê duyệt cho 
thấy bước lập đề xuất chủ trương đầu tư chưa thật sự chặt chẽ, sát với tình hình thực 
tế. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lập đề xuất chủ trương 
đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình khảo sát, đánh 
giá, lập và thẩm định nhằm nâng cao chất lượng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
hạn chế đến mức thấp nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư.            

Về dự thảo nghị quyết: Ban cơ bản thống nhất dự thảo nghị quyết do UBND 
tỉnh trình. 

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 Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, 
tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. 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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