
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 
quyết định chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí 
Công); số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 
tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); số 55/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử 
dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025;

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công), với các nội 
dung chính sau:

I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).
2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) được HĐND tỉnh quyết 

định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại các Nghị quyết số 
56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020, số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, số  55/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 với tổng mức đầu tư dự án 2.056.760.000.000 đồng. Căn 
cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Luật Đầu tư công, dự án thuộc dự án 
nhóm A. Do đó, việc điều chỉnh lại nhóm dự án tại văn bản phê duyệt chủ trương 
đầu tư là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện dự án.

3. Nhóm dự án sau điều chỉnh: A
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh.
5. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
6. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
7. Địa điểm thực hiện dự án: 
- Dự án thành phần 1: Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.



2
- Dự án thành phần 2: các huyện: Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam.
8. Tổng mức đầu tư dự án: 2.056.760.000.000 đồng (Hai nghìn không trăm 

năm mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng).
9. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách Trung ương: 1.558.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm 

mươi tám tỷ đồng).
- Ngân sách tỉnh: 498.760.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám tỷ, bảy 

trăm sáu mươi triệu đồng).
10. Quy mô đầu tư: theo các nội dung được HĐND tỉnh quyết định tại các 

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020, số 22/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2025.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án điều chỉnh.
2. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự 

án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X  xem xét, 

quyết định./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, GTVT;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình 
giao thông tỉnh;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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