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NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B  

sử dụng vốn ngân sách địa phương 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ SÁU  
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 19 tháng 6 năm 2015  

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t    ch c  h nh phủ và  u t    ch c 
ch nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019  

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019  

 ăn c  Lu t Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Lu t sửa   i, b  sung một 
số  i u của Lu t Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015  

 ăn c  Ngh    nh số 40/2020/NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020 của  h nh 

phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u của Lu t Đầu t  công  Ngh    nh số 

163/2016/NĐ- P ngày 21 tháng 12 năm 2016 của  h nh phủ quy   nh chi tiết thi 
hành một số  i u của Lu t Ngân sách nhà n ớc; 

Xét các  ờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh số: 1318/TTr-UBND ngày 08 

tháng 03 năm 2022; 1346/TTr-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2022 v     ngh  quyết 

  nh chủ tr  ng  ầu t  dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng ph  ng pháp 

chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam và dự án Cầu 

Phong Thử trên tuyến Đ 609  Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 17 tháng 3 

năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội  ồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo lu n 
của  ại biểu Hội  ồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng 

vốn ngân sách địa phương, gồm: 

1. Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam. 

2. Dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (nâng cấp, mở rộng).  

(chi tiết theo các phụ lục   nh kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Quyết định giao và chỉ đạo các chủ đầu tư, 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 của 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.  

DỰ THẢO LẦN 1 

(Hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm tra) 



- Đối với dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục: Khu xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh cần chú trọng các 

giải pháp đảm bảo an toàn về môi trường đối với khu vực dự án và khu vực xung 

quanh trong quá trình thi công, khai thác; lưu ý về công suất trạm xử lý nước rỉ rác 

và các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường trong mùa mưa (che các ô chôn 

lấp). Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải 

trong thời gian đến.  

- Đối với dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 (nâng cấp, mở rộng) cần 

kiểm tra độ an toàn phần mố và trụ cầu cũ, đảm bảo lưu thông an toàn trong quá 

trình triển khai thi công và đưa dự án vào sử dụng. 

b) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức, 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. 

c) 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. 

d) 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. 

đ) Trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư dự án, chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn cập nhật lại tên của dự án trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và kế hoạch 

đầu tư công trung hạn. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ sáu thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; Báo QN, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 


