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

      quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh1 và hồ sơ liên quan về điều chỉnh chủ 
trương đầu tư một số dự án đầu tư công, 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 điều chỉnh chủ trương 
đầu tư 04 dự án, trong đó có 03 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân 
sách tỉnh, 01 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách huyện, cụ thể:

1. Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc được HĐND 
tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 
23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 với 
tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 440 tỷ đồng, ngân sách 
tỉnh 110 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025. UBND tỉnh đề nghị 
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025 thành năm 2021-2024 để đảm 
bảo đủ điều kiện được giao kế hoạch và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 
2021 theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7910/BKHĐT-
KTĐPLT ngày 15/11/2021.

2. Dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân 
Bình, huyện Hiệp Đức được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh 
chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021, Nghị quyết số 
55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó ngân sách 
trung ương 252 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách huyện Hiệp Đức; thời gian thực hiện 
dự án từ năm 2023 - 2026. UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
từ năm 2023 - 2026 thành năm 2022 - 2025 để đảm bảo khởi công xây dựng công 
trình vào ngày 30/4/2022 (nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Hiệp Đức), nội dung này 
đã được Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến2. 

1- Tờ trình số 8455/TTr-UBND ngày 26/11/2021 (dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc.
- Tờ trình số 8459/TTr-UBND ngày 26/11/2021 (dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn 
Tân Bình, huyện Hiệp Đức.
- Tờ trình số 8669/TTr-UBND ngày 03/12/2021 (dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn từ 
Km14+565,62 – Km22+398, giai đoạn 1: Đoạn Km14+565,62-Km18+00).
- Tờ trình số 8693/TTr-UBND ngày 03/12/2021 (dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư 
thủy điện Sông Bung 4).
2- Thông báo số 253-TB/TU ngày 26/10/2021  của Thường trực Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi 
làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức.
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3. Dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy 
điện Sông Bung 4 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 
05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân 
sách Trung ương. UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh quy mô dự án nhằm đảm bảo phù 
hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình và điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022 thành 2020-2023.

4. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62-
Km22+398, giai đoạn 1: Đoạn Km14+565,62-Km18+00 được Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 56/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 
với tổng mức đầu tư 268.500 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ theo 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 150.000 triệu đồng; phần còn lại vốn 
ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ 2016 - 2020. UBND tỉnh đã phê duyệt 
dự án đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 với tổng mức đầu tư 
268.297,112 triệu đồng (trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tạm tính là 
118.650,470 triệu đồng). UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng 
tổng mức đầu tư dự án từ 268.500 triệu đồng lên 387.974,742 triệu đồng (tăng 
119.474,724 triệu đồng) do tăng chi phí bồi thường GPMB; đồng thời điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự án từ năm 2016 – 2020 thành năm 2016 - 2022. Nội dung này đã 
được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
307/HĐND-VP ngày 01/11/2021. 

Qua thẩm tra các dự án nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất nội 
dung điều chỉnh của các dự án theo đề nghị của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban Kinh tế - 
Ngân sách có ý kiến như sau:

Dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện 
Sông Bung 4 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 4/2020 và 
kế hoạch đầu tư công năm 2021 tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 có 
bố trí vốn để thực hiện dự án là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án chậm hoàn thành thủ 
tục đầu tư để triển khai thực hiện nên UBND tỉnh đã thực hiện điều chuyển cho dự án 
khác có nhu cầu giải ngân. Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, trong quá 
trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và tính toán khối lượng các hạng 
mục dự án theo nội dung quy mô đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư (Phụ lục số 
14, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020), tổng mức đầu tư tăng 41 tỷ đồng 
so với chủ trương đầu tư được phê duyệt nên UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh giảm 
quy mô dự án3 để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư. Ban nhận thấy, dự án hoàn 
thiện thủ tục quá chậm, kéo dài thời gian thực hiện dự án, giảm hiệu quả sử dụng vốn. 
Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục 
đầu tư, có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện 
thủ tục, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh chủ 

- Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 24/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phan Việt 
Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 
22 tháng 11 năm 2021.
- Thông báo số 67-TB/HĐND ngày 25/11/2021 của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
- Công văn số 7910/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3 Giảm quy mô đầu tư từ 06 đoạn tuyến giao thông với tổng chiều dài khoảng 22,7km xuống còn 05 đoạn tuyến giao 
thông với tổng chiều dài khoảng 14,9km; trong đó mặt đường đầu tư giảm từ 13,2km xuống còn 8km.
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trương đầu tư dự án nhiều lần. Ngoài ra, Ban đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện 
dự án theo đề xuất của UBND tỉnh từ năm 2020-2023 thành 2021-2024 để đảm bảo 
phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 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 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVCTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức 
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