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

tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng 
mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông 

nhựa đoạn Km68+508-Km71+578)

Qua xem xét các Tờ trình số 2203/TTr-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 
tỉnh về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-
Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578), Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m 
lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-
Km71+578) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 
219/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 với tổng mức đầu tư được phê duyệt 20 tỷ đồng, 
trong đó dự phòng 0,45 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2019 – 2021.

Trong thời gian chuẩn bị thi công, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 9 
năm 2020 làm sạt lở, hư hỏng một số đoạn. Kinh phí bổ sung khắc phục hư hỏng 
khoảng 3 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,55 tỷ đồng. Tại kỳ họp 
này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án từ 20 tỷ 
đồng lên 22,55 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy việc tăng tổng mức đầu tư dự án nhằm khắc 
phục hư hỏng do ảnh hưởng của bão năm 2020 là phù hợp; đồng thời, nội dung này 
đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 65/HĐND-
VP ngày 26/3/2021. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với đề nghị của UBND 
tỉnh. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương tăng tổng mức đầu tư 
dự án từ 20 tỷ đồng lên 22,55 tỷ đồng, kinh phí tăng thêm sử dụng từ nguồn vốn 
ngân sách tỉnh, làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều 
chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở 
rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578-Km74+578; thảm bê tông nhựa 
đoạn Km68+508-Km71+578). 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.
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