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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:   137    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày 13    tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả thực hiện 

Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố 

hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết số 159/2015/NQ-

HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

 

Qua xem xét các Báo cáo số: 192/BC-UBND, 193/BC-UBND ngày 

02/12/2019 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2014/NQ-

HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường ĐH giai 

đoạn 2015-2020, Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của 

HĐND tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh trình 

tại kỳ họp và nhận thấy: 

Sau gần 05 triển khai thực hiện Nghị quyết 134 và Nghị quyết 159, 

chương trình kiên cố hóa mặt đường ĐH và phát triển giao thông nông thôn đã 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong quá trình thực hiện nghị quyết 

các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo; 

được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điều dễ 

nhận thấy công tác theo dõi, chỉ đạo được kịp thời, xuyên suốt; quy trình thủ tục 

đơn giản, rút gọn. Trong đó, phát huy hiệu quả khi thực hiện thiết kế mẫu; 

nguồn vốn thực hiện được ưu tiên phân bổ kịp thời; phương thức thực hiện đổi 

mới, đảm bảo chất lượng công trình và rút ngắn thời gian thi công. Nhiều địa 

phương đã tận dụng các nguồn nguyên vật liệu tại chỗ, giảm chi phí xây dựng, 

huy động sự tham gia tích cực của người dân hiến đất, giải phóng mặt bằng, 

đóng góp kinh phí, nhân công1, đảm bảo bề rộng nền, mặt đường GTNT tối 

thiểu theo quy định. Nhờ đó, chương trình đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề 

ra2; đồng thời vượt sớm hơn 01 năm so với kế hoạch. 

Có thể khẳng định, Nghị quyết 134, Nghị quyết 159 thực sự đã đi vào 

cuộc sống và mang lại những kết quả tích cực, hệ thống hạ tầng giao thông nông 

thôn, miền núi tiếp tục được cải thiện, giải quyết nhu cầu giao thông ở những 

khu vực còn khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, vận 

                                                 
1 Tổng kinh phí thực hiện chương trình GTNT là 603,4 tỷ đồng, trong đó NS tỉnh là 255 tỷ đồng, NS địa phương 

và nhân dân đóng góp là 384,4 tỷ đồng; chương trình kiên cố hóa mặt đường ĐH là  1193,06 tỷ đồng, ngân sách 

tỉnh là 702,21 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là 488,88 tỷ đồng, vốn khác là 1,96 tỷ đồng. 
2 chương trình phát triển giao thông nông thôn hoàn thành 795,4km/571km (vượt 224km), chương trình kiên cố 

hóa mặt đường ĐH hoàn thành 377,85km/320km (vượt 57,85km) và 01 cầu dân sinh Cẩm Kim 
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chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành xây dựng đạt 

chuẩn nông thôn mới ở nhiều địa phương. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế đó là: còn nhiều tuyến đường có bề rộng nền, mặt đường nhỏ, chưa phù 

hợp với mục tiêu phát triển lâu dài; một số tuyến đường nhanh xuống cấp, hư 

hỏng, nhất là bong tróc bề mặt. Tại một số thời điểm, khai thác, sử dụng vật liệu 

tại chỗ (cát, đá lòng sông) để xây dựng công trình không thực hiện được do 

vướng cơ chế, làm chi phí xây dựng tăng cao, nguồn vốn đối ứng của địa 

phương, nhân dân khó khăn. Vẫn còn một bộ phận người dân chưa thực sự tích 

cực hưởng ứng phong trào xây dựng giao thông nông thôn. Tuy chương trình đã 

hoàn thành, nhưng một số địa phương thiếu kinh phí đối ứng, phát sinh nợ xây 

dựng cơ bản. 

Về định hướng phát triển hệ thống đường ĐH, giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: Ban nhận thấy, nhu cầu đầu tư xây dựng mới 

mặt đường, sửa chữa, nâng cấp mở rộng nền, mặt đường, cầu, cống trên tuyến 

còn rất lớn3, dự kiến kinh phí đầu tư của 02 chương trình khoảng 9.040 tỷ đồng. 

Trên cơ sở phân cấp quản lý, đầu tư hệ thống đường giao thông trên địa bàn 

tỉnh, việc lồng ghép 02 chương trình đầu tư ĐH, giao thông nông thôn là cần 

thiết, đảm bảo nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư tập trung, có trọng điểm, 

thuận lợi trong việc theo dõi, đánh giá, tổ chức thực hiện chương trình. Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh, kính 

trình HĐND tỉnh thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh tiếp tục rà soát, nghiên 

cứu xây dựng đề án: Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và giao thông nông thôn 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 

2020; đồng thời thống nhất chủ trương cho triển khai đề tài thực nghiệm nghiên 

cứu “giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng áp dụng cho đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn tỉnh” trong năm 2020, làm cơ sở để HĐND tỉnh 

xem xét quyết định đối với việc kiên cố hóa hệ thống giao thông nông thôn trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương, Ban đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương 

trong quá trình lập đề án. Trong đó, rà soát kỹ quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu tư, lựa chọn công trình 

theo thứ tự ưu tiên; khả năng cân đối nguồn vốn của các cấp ngân sách để đề 

xuất quy mô, tổng mức, cơ chế, giải pháp, phân kỳ đầu tư phù hợp trong giai 

đoạn 2021-2025. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của 

                                                 
3 Xây dựng mặt đường ĐH (các tuyến chưa có mặt đường): 234,5km; mặt đường GTNT 1.380km; 239 cầu và 

437 cống khẩu độ lớn… 



 3 

HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết số 

159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát triển giao thông 

nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Kính báo cáo 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 HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH (Huy). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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