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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 Đường nội thị trung tâm hành
chính huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án
Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông

Giang đi huyện Đại Lộc)

Qua xem xét Tờ trình số 5167/TTr-UBND ngày 04/9/2020 và Tờ trình số
5392/TTr-UBND  ngày  15/9/2020 của UBND tỉnh và hồ sơ liên quan về nội
dung quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị trung tâm hành chính
huyện Tây Giang và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã
Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện
Đại Lộc), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội
dung sau:

1.  Về thẩm quyền: Căn cứ quy định Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị
quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội;  tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ
trương đầu tư Dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang (dự án
nhóm C sử dụng một phần ngân sách tỉnh) và điều chỉnh quyết định chủ trương
đầu tư Dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện
Đông Giang đi huyện Đại Lộc) là phù hợp, đúng thẩm quyền HĐND tỉnh.

2. Về nội dung 

a) Đối với việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị trung
tâm hành chính huyện Tây Giang

- Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Theo
ý kiến cơ quan thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, việc đầu tư Dự án
Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang đảm bảo phù hợp với quy
hoạch đã được UBND huyện Tây Giang phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-
UBND ngày 21/8/20191 và Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/4/20202, góp
phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu
lưu thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Dự án này đã được HĐND tỉnh quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 sử dụng

1 Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng
(1/500) dự án khai thác quỹ đất khu dân cư đường ĐT606 tại Km14
2 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyến đường ĐT.606 đoạn nối Trung tâm huyện đến Trung 
tâm xã Lăng
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vốn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết 35/NQ-HĐND, Nghị quyết 36/NQ-HĐND
ngày 17/12/2019. Trong số các danh mục dự án được bổ sung, đến nay chỉ còn 2
dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có Dự án Đường nội thị
trung tâm hành chính huyện Tây Giang.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất, kính trình HĐND tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện
Tây Giang với quy mô tổng chiều dài dự kiến 1.100m, tổng mức đầu tư dự kiến
khoảng 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng), trong đó, ngân sách tỉnh 36 tỷ
đồng, ngân sách huyện Tây Giang 04 tỷ đồng.

b) Đối với việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường từ xã
Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện
Đại Lộc)

Dự án Đường từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện
Đông Giang đi huyện Đại Lộc) đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư tại Công văn số 186/HĐND-VP ngày 25/7/2018 với tổng mức đầu
tư là 91.000.000.000 (trong đó ngân sách tỉnh là 86.000.000.000 đồng, ngân
sách huyện Đông Giang bố trí  phần vốn còn lại  để thực hiện  công tác  bồi
thường, giải phóng mặt bằng) và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 2997/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 với tổng mức đầu tư là 90.980.340.000
(trong đó, ngân sách tỉnh: 85.980.340.000 đồng; ngân sách huyện Đông Giang:
5.000.000 đồng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Trong quá trình thực hiện, công trình này được UBND huyện Đông Giang
phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư với
giá trị được duyệt tăng 1.934.917.000 đồng so với chi phí đã được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định 2997/QĐ-UBND. Như vậy, tổng mức đầu tư dự án sau
khi cập nhật giá trị bồi thường, GPMB và theo dự toán công trình được duyệt là
92.481.673.000 đồng, vượt tổng mức đầu tư theo quyết định chủ trương đầu tư
đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 186/HĐND-VP ngày 25/7/2018
(tăng 1.481.673 đồng). 

UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 92.481.673.000 đồng

- Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh: 

+ Ngân sách tỉnh: 85.546.756.000 đồng.

+ Ngân sách huyện Đông Giang bố trí phần vốn còn lại để thực hiện công
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy phần vốn điều chỉnh tăng đã
được HĐND huyện Đông Giang thống nhất bố trí ngân sách huyện từ nguồn
khai thác quỹ đất năm 20203 để thực hiện. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh thống nhất nội dung điều chỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét,
thông qua.

3 Công văn 202/HĐND-VP ngày 11/9/2020
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c) Kiến nghị, đề xuất

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh 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 trách nhiệm các cơ
quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán
nhằm phát huy công năng, hiệu quả sử dụng công trình. 

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng xây dựng, 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. 

- 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.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện
Tây Giang và nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ
xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện
Đại Lộc). 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(Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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