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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 sử dụng 
vốn ngân sách địa phương

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh1 và tài liệu liên quan,  Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 
Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

04 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh2 gồm: (1) dự án Hiện đại hóa hệ thống 
camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh (tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng); (2) 
dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ (tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng); (3) dự án 
Trường THPT Núi Thành (tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng); dự án Đầu tư xây dựng 
nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam 
(tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng). Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 
và 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, các dự án trên thuộc dự án nhóm 
B, do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Ban nhận thấy, các dự án này nằm trong dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
2022 tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; chủ 
trương đầu tư các dự án, khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án đã 
được cơ quan chuyên môn thẩm định, việc đầu tư các dự án nêu trên là cần thiết, 
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư, kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Riêng đối với dự án Trường THPT Núi Thành, dự án được đầu tư tại vị trí 
mới (do địa điểm cũ vướng giải phóng mặt bằng, không thể thực hiện được). Tại 
buổi khảo sát thực tế địa điểm đầu tư mới, cơ quan chuyên môn và địa phương 
cho rằng cần thiết phải đầu tư cầu và đường dẫn kết nối với các tuyến đường 
hiện trạng, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho học sinh đi học tại địa điểm mới (do 
địa điểm cũ hẹp, vướng nhiều nhà dân 02 bên và phải đi ngang qua Quốc lộ 1, 
không đảm bảo an toàn). Tuy nhiên, tuyến đường này chưa nằm trong quy hoạch 

1 - Tờ trình số 7512/TTr-UBND ngày 25/10/2021 (dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn 
tỉnh);
- Tờ trình số 7567/TTr-UBND ngày 26/10/2021 (dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ);
- Tờ trình số 8408/TTr-UBND ngày 25/11/2021 (dự án Trường THPT Núi Thành);
- Tờ trình số 8678/TTr-UBND ngày 03/12/2021 (dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm Thể 
dục thể thao tỉnh Quảng Nam).
2 Sử dụng 100% ngân sách tỉnh với tổng mức của 04 dự án 295 tỷ đồng. 
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được duyệt và chưa có nguồn lực đầu tư. Do đó, việc đầu tư Trường THPT Núi 
Thành cần phải được nghiên cứu, đánh giá đầu tư tổng thể, nhằm đảm bảo phát 
huy hiệu quả đầu tư.

Sau khi được HĐND tỉnh xem xét thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

- Sớm hoàn thiện công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn lực để đầu tư tuyến 
đường mới (cầu và đường dẫn) vào Trường THPT Núi Thành tại địa điểm mới.

- Quyết định giao và chỉ đạo chủ đầu tư, 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... đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

- 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 
pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

- 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.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý 
kiến thẩm tra nêu trên.

Trên đây là 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 sử dụng vốn ngân sách địa 
phương. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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