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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: 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 
02 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện gồm: (1) dự án 
Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm 
vào khu dân cư thị trấn Prao với tổng mức đầu tư 249 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 224 
tỷ đồng, ngân sách huyện Đông Giang 25 tỷ đồng); (2) dự án Bệnh viện Đa khoa 
khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết 
bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y với 
tổng mức đầu tư từ ngân sách tỉnh 69 tỷ đồng. 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy các dự án nêu trên thuộc kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; 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 và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan quản lý 
chuyên ngành và cơ quan liên quan. Việc đầu tư các dự án nêu trên là cần thiết 
nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chữa bệnh của đội ngũ y sĩ, bác sỹ; 
đảm bảo đầy đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng giao thông nội thị, phục vụ Nhân dân đi lại và phòng chống sạt lở tại 
khu vực đồi Kiểm Lâm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. 
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư các dự án. Kính 
đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

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:

- 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 dự án, thiết kế, dự toán... đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

1 - Tờ trình số 9426/TTr-UBND ngày 29/12/2021 (dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 
lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao);
- Tờ trình số 9468/TTr-UBND ngày 31/12/2021 (dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; 
hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y)
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- 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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