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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:   111    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày  28   tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các nội dung bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh cơ 

cấu nguồn vốn; điều chuyển, bố trí kế hoạch vốn và điều chỉnh một số nội 

dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh 

 

Qua xem xét các Tờ trình số: 6321/TTr-UBND ngày 22/10/2019, 

6767/TTr-UBND ngày 12/11/2019, 6925/TTr-UBND ngày 20/11/2019, 

7078/TTr-UBND ngày 26/11/2019, 299/TTr-UBND ngày 28/11/2019 của 

UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau: 

Các nội dung đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 dự án chống xói lở và 

bảo vệ bền vững bờ biển Hội An; điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách 

tỉnh năm 2018 kéo dài; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách 

tỉnh để đầu tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vụ 

Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc – miền núi Quảng Nam, dự án tuyến 

đường Trung tâm xã Trà Linh-Măng Lùng, huyện Nam Trà My; điều chỉnh một 

số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh, được Thường trực HĐND tỉnh xem xét thảo luận, cho ý kiến thống 

nhất về mặt nguyên tắc tại các cuộc họp giao ban của Thường trực HĐND tỉnh. 

Để đảm bảo quy định theo Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy 

Ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm 

quyền, làm cơ sở để triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung 

UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nội dung sau: 

1. Thống nhất bổ sung dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội 

An1 với tổng mức đầu tư 42 triệu Euro (tương đương 50,299 triệu USD, 

1.128.666 triệu đồng) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 

với cơ cấu nguồn vốn vay lại 50% (17,5 triệu Euro, tương đương 470.278,5 triệu 

đồng), vốn viện trợ không hoàn lại (02 triệu Euro, tương đương 53.746 triệu 

đồng) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh (05 triệu Euro, tương đương 134.365 triệu 

đồng); đồng thời cấp vốn đối ứng năm 2019 với số tiền 5.000 triệu đồng từ 

nguồn dự phòng đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2019 chưa phân bổ 

cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn triển khai thực hiện dự án. 

                                                 
1 Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 

15/8/2019. 
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2. Thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với số tiền 

6.700.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm triệu đồng) để thanh toán khối 

lượng thực hiện và đầu tư hoàn thành dứt điểm các hạng mục công trình Kè 

chống sạt lở bờ sông Cái, khu vụ Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc – 

miền núi Quảng Nam. 

3. Thống nhất điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 

kéo dài của 13 dự án với tổng số tiền 45.157.289.255 đồng (bằng chữ: Bốn mươi 

lăm tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi chín ngàn, hai trăm 

năm mươi lăm đồng) sang thanh toán cho 27 dự án đã quyết toán, nợ khối 

lượng, có nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2019 theo đề nghị của 

UBND tỉnh tại Mục II, Tờ trình số 7078/TTr-UBND ngày 26/11/2019. 

4. Thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án tuyến đường Trung tâm 

xã Trà Linh – Măng Lùng, huyện Nam Trà My theo đề nghị của UBND tỉnh tại 

299/TTr-UBND ngày 28/11/2019, cụ thể: Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm giai 

đoạn 2016-2020 (vốn quản lý, bảo vệ biên giới đất liền): 127.000.000.000 đồng; 

Ngân sách huyện Nam Trà My: thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; Ngân sách tỉnh: phần còn lại trong tổng mức đầu tư. 

5. Thống nhất điều chỉnh nội dung tại tiết 3, Điểm c, Khoản 1, Điều 2 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh “Chỉ bố trí ngân 

sách tỉnh, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây lắp khi đảm bảo 

khả năng cân đối nguồn vốn, các thủ tục đầu tư và sau khi đã bàn giao mặt bằng 

sạch” thành “Cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp 

khi chủ đầu tư báo cáo đảm bảo mặt bằng để thi công theo từng phần tiến độ xây 

dựng, đồng thời cam kết không để gián đoạn thời gian thi công dự án bởi tiến độ 

thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh khi dự án kéo dài quá thời gian quy định do ảnh hưởng bởi công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng”. 

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

các nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, điều 

chỉnh cơ cấu nguồn vốn, điều chuyển, bố trí kế hoạch vốn và điều chỉnh một số 

nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND 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 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 
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