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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 gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành 
phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới)

Qua xem Tờ trình số 4689/TTr-UBND ngày 18/7/2022 về đề nghị quyết định 
chủ trương đầu tư dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố 
Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư 
công năm 2022, dự án có tên là Mở rộng đường Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam 
Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới). Tuy nhiên, theo Tờ trình 4504/TTr-UBND 
của UBND tỉnh, do dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư nên điều chỉnh 
tên dự án thành Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ 
đến nút giao đường ĐT.615 mới) để phù hợp với tính chất nguồn vốn. Ban Kinh tế 
- Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 tỉnh và kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021.

Về chủ trương đầu tư dự án: Dự án đầu tư nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn 
giao thông, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, tạo cảnh quan đô thị, từng 
bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội; tổng mức đầu tư dự án dự kiến 208 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn ngân 
sách tỉnh đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 128 tỷ đồng và bổ 
sung từ nguồn nguồn dự phòng là 80 tỷ đồng. Chủ trương đầu tư dự án, nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn đã được cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định. 
Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương 
đầu tư dự án, làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. 
Sau khi được HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị UBND 
tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; 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; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình.
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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 dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành 
phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới), kính trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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