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BÁO CÁO 

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

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C 

       trên địa bàn tỉnh 

 

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh và hồ sơ liên quan về đề nghị quyết 

định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C, Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

a) Đối với các dự án đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

24 dự án (12 dự án nhóm B và 12 dự án nhóm C) với dự kiến tổng mức đầu tư là 

2.463.476 triệu đồng (gồm 07 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương 

1.361.500 triệu đồng, 17 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

huyện 1.102.476 triệu đồng) (chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm). Trong 

đó, có 04 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc Nghị quyết số 33/NQ-

HĐND ngày 17/9/2020 về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; 20 dự án thuộc 

danh mục các dự án khắc phục sau thiên tai, dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu 

tư đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại  Công văn số 

05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của 

kế hoạch đầu tư công năm 2021.  

Các dự án này được UBND tỉnh giao các sở chuyên ngành, UBND cấp 

huyện có liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo theo quy định. 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã lấy ý kiến của cơ quan quản lý chuyên 

ngành, được cơ quan chuyên môn tổ chức thẩm định các nội dung liên quan. Hầu 

hết ý kiến cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư các dự án.  

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Các dự án đã được cơ quan chuyên 

môn thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách các cấp để thực hiện 

dự án. Trong đó:  

- Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, UBND tỉnh đã có 

báo cáo trung ương để xem xét tổng hợp đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng vốn ngân sách trung ương. 

- Đối với các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, các địa 

phương đã có cam kết việc bố trí nguồn vốn đối ứng của cấp mình để thực hiện dự 

án. 

Trên cơ sở kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn; đồng thời xét thấy 

các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định danh mục đầu tư theo Nghị quyết 

72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, phù hợp với Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
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17/9/2020 về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 (đối với dự án thuộc lĩnh vực 

công nghệ thông tin); các dự án này đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 

tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch 

vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh cơ bản thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh, kính đề nghị HĐND tỉnh xem 

xét quyết định chủ trương đầu tư đối với 24 dự án nêu trên để UBND tỉnh triển 

khai các thủ tuc tiếp theo, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn 

trong năm 2021. 

Sau khi HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Ban Kinh tế - Ngân sách 

đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:  

- Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo yêu cầu về năng lực 

quản lý dự án. 

- 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... Thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, 

mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, tổng mức đầu tư... đảm bảo 

hiệu quả đầu tư, nhất là đối với các dự án có tính chuyên môn, kỹ thuật cao (dự án 

công nghệ thông tin) phải đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống, tích hợp hạ tầng 

dùng chung nhằm tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí trước khi quyết định đầu tư.  

- Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách trung ương, chỉ đạo các cơ 

quan liên quan làm việc với các Bộ, ngành để đảm bảo bố trí nguồn vốn trong năm 

2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối trong dự kiến 

tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của trung ương giai đoạn 2021 – 2025. 

- Đối với các dự án cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng 

Bình và dự án cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân 

Bình, đề nghị xem xét kỹ về vị trí, quy mô, phương án kiến trúc của cầu phải phù 

hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành. Dự án cầu Bình Sa 

đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình phải phù hợp với quy hoạch Khu 

Kinh tế mở Chu Lai, phương án nạo vét, khai thác sông Cổ Cò được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với dự án Khôi phục, tái thiết các tuyến ĐH1.PS và ĐH2.PS, đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời bố trí hoàn trả nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh sau 

khi trung ương bố trí vốn cho các dự án này. 

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

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. 
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- 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. 

b) Đối với điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị 

Trung tâm huyện Nông Sơn 

Dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn được Thường trực HĐND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 

30/10/2015 với tổng mức đầu tư dự kiến là 82.000 triệu đồng. UBND tỉnh phê 

duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng 

công trình tại các Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 và Quyết định số 

1781/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 

81.746,472 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình 

phát triển kinh tế xã hội vùng 30.000 triệu đồng, ngân sách huyện thực hiện công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) 6.200 triệu đồng, ngân sách tỉnh đầu 

tư phần còn lại) 

Trong quá trình thực hiện, phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục (bổ 

sung thêm 01 cầu bản, 02 cống thoát nước) để phù hợp với thực tế, giải quyết thoát 

lũ trong khu vực, làm phát sinh tăng thêm chi phí xây dựng; đồng thời, do thời gian 

thực hiện dự án kéo dài, biến động tăng về đơn giá bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái 

định cư nên làm phát sinh tăng thêm chi phí. Tổng mức đầu tư tăng 44,791 tỷ đồng 

so với quyết định được phê duyệt. Trong điều kiện nguồn thu của huyện Nông Sơn 

còn hạn chế, không có nguồn để bổ sung thêm, UBND tỉnh đã có Công văn số 

1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021 trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét chủ 

trương cho phép UBND huyện Nông Sơn lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh tổng mức 

đầu tư dự án, trong đó phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh. Nội 

dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn 

số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021.  

Để tạo điều kiện cho địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, khớp 

nội hạ tầng theo quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn, 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định 

điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn , 

phần kinh phí tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh theo đề nghị của UBND 

tỉnh. 

Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rút 

kinh nghiệm trong công tác rà soát, kiểm kê, lập phương án bồi thường, GPMB đối 

với các dự án; lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán. Tăng cường công tác thanh 

tra kiểm tra, giám sát thực hiện dự án, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyết giải 

quyết các vấn đề phát sinh của dự án. 

c) 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. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự 

án đầu tư công nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh. 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 HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Đức  
 



Phụ lục  

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-HĐND ngày    /3/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)  

 

 
Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Dự án 
Dự kiến tổng 

mức đầu tƣ 

Nguồn vốn đầu tƣ 

Thời gian thực hiện Trung 

ƣơng 

Tỉnh Huyện 

I. DỰ ÁN NHÓM B 

1 Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 

249.000 249.000   2021-2024 

2 Hồ chứa nước Suối Thỏ 150.000 150.000   2021-2024 

3 Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (Đoạn Phước 

Thành – Phước Lộc) 

152.000 137.000 15.000  2021-2024 

4 Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (Đoạn Phước Kim 

– Phước Thành) 

150.000 135.000 15.000  2021-2024 

5 Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An 200.000 200.000   2021-2024 

6 Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), huyện 

Thăng Bình 

265.000 238.500  26.500 2021-2024 

7 Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội 

thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức 

280.000 252.000  28.000 2021-2024 

8 Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà 

Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM) 

150.000  140.000 10.000 2021-2024 

9 Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh, 

huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM) 

150.000  140.000 10.000 2021-2024 

10 Đường ĐH5.PS (Đoạn Phước Công – Phước Lộc) 90.000  90.000  2021-2024 

11 Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng 

chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung  

 

50.000  50.000  2021-2024 



12 Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - 

A Sờ 

260.000  260.000  2021-2024 

II. DỰ ÁN NHÓM C 

1 Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung 

đoàn bộ binh 885 

5.000  5.000  2021-2022 

2 Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện 

tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, 

doanh nghiệp 

30.000  30.000  2021-2023 

3 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 20.000  20.000  2021-2023 

4 Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.606 40.000  40.000  2021-2023 

5 Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT.611 7.000  7.000  2021-2022 

6 Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống 

cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liêu 

Km1+255, tuyến ĐT.611B 

40.000  40.000  2021-2023 

7 Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng 

Nam 

3.342  3.342  2021-2023 

8 Cầu Đăk Mét, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn 40.000  40.000  2021-2023 

9 Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ bồi 

thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực 

tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II 

46.634  37.093 9.541 2021-2023 

10 Khôi phục Cầu Z’rượt, tuyến ĐH3.TG, huyện Tây 

Giang 

30.000  30.000  2021-2023 

11 Cầu qua Đồn Biên phòng xã Anông, huyện Tây 

Giang 

10.000  10.000  2021-2022 

12 Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, 

phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. 

46.000  46.000  2021-2023 
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