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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường 
huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Qua xem xét Tờ trình số 2314/TTr-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về 
đề nghị thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường 
huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
thuộc danh mục dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh quyết định tại 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 
và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2021 với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời 
gian thực hiện từ năm 2022 - 2023. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
xem xét điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 17,5 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng 
(tăng 6,5 tỷ đồng) với lý do chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái 
định cư thay đổi. Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án và khả năng cân 
đối vốn đối với phần vốn tăng thêm đã được cơ quan chuyên môn thẩm định theo 
quy định.

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất chủ trương tại Công văn số 76/HĐND-VP ngày 21/3/2022; đồng thời, 
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó cần báo cáo chi tiết dự toán tăng 
tổng mức đầu tư liên quan đến nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng.

Qua xem xét bảng khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải 
phóng mặt bằng (điều chỉnh), Ban nhận thấy việc tăng tổng mức đầu tư của dự án 
ngoài lý do thay đổi về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 
cư, còn thay đổi về số lượng/khối lượng cây cối, diện tích các loại đất... Tuy nhiên, 
bảng khái toán vẫn còn một số nội dung chưa thể hiện rõ số lượng/khối lượng, đơn 
giá, hệ số tăng, giảm đối với cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, mồ mã,… để xác định 
giá trị tăng, giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, làm cơ sở xác định tổng 
mức đầu tư cần điều chỉnh. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh hoặc cơ quan chuyên 
môn cần làm rõ các vấn đề Ban đã đề cập về tăng, giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, 
làm cơ sở cho đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định. Đồng thời, rút kinh nghiệm 
trong việc khảo sát hiện trạng và lập dự toán sát đúng với nội dung và quy mô đầu 
tư, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều 
chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND 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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