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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 02 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, cụ thể:

1. Dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao 
tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E được Thường trực HĐND tỉnh phê 
duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 với tổng 
mức đầu tư 80.000 triệu đồng. UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 
627/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 với tổng mức đầu tư 80.157,137 triệu đồng (trong 
đó chi phí GPMB là 18.120,761 triệu đồng). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 30 tỷ đồng, 
phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Tại kỳ họp này UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng 
tổng mức đầu tư dự án lên 103.235,591 triệu đồng, tăng 23.235,591 triệu đồng so với 
quyết định chủ trương đầu tư được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt do tăng về chi 
phí bồi thường GPMB; đồng thời, đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 
năm 2016-2020 thành 2016-2022.

2. Dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây 
Cốc) được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
51/NQ-HĐND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 160.000 triệu đồng và điều 
chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 168/HĐND-VP ngày 21/7/2017 với tổng 
mức đầu tư 193.740,835 triệu đồng. UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết 
định số 3771/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 với tổng mức đầu tư 193.724,767 triệu 
đồng (trong đó chi phí bồi thường GPMB là 51.318,379 triệu đồng). Dự án sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
vùng 70 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Tại kỳ họp này UBND tỉnh đề nghị 
điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án lên 270.339,057 triệu đồng, tăng 76.598,222 
triệu đồng so với quyết định chủ trương đầu tư được Thường trực HĐND tỉnh phê 
duyệt do tăng về chi phí bồi thường GPMB và bổ sung đầu tư hệ thống điện chiếu 

1 Tờ trình số 9329/TTr-UBND ngày 27/12/2021 (dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 
đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E).
- Tờ trình số 9103/TTr-UBND ngày 20/12/2021 (dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã 
ba Cây Cốc)).
- Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 07/01/2022 (dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam).
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sáng đi ngầm, bổ sung lớp bê tông nhựa dày 5cm; đồng thời, đề nghị điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự án từ năm 2016-2020 thành 2016-2023.

3. Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam được HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 với tổng mức đầu tư 
9.450 triệu đồng. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư dự án lên 9.833,746 triệu đồng (tăng 383,746 triệu đồng so với quyết định chủ 
trương đầu tư được HĐND tỉnh phê duyệt) do tăng chi phí bồi thường GPMB.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc tăng tổng mức đầu tư của 
03 dự án nêu trên chủ yếu do tăng về chi phí bồi thường GPMB xuất phát từ thực tế 
phát sinh đơn giá, khối lượng bồi thường tăng, điều chỉnh phương án bồi thường; 
riêng đối với dự án Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba 
Cây Cốc) có bổ sung thêm hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, lớp bê tông nhựa dày 
5cm để đồng bộ với các tuyến trong khu vực là phù hợp. Các nội dung này đã được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 307/HĐND-VP 
ngày 01/11/2021, Công văn số 381/HĐND-VP ngày 26/11/2021, Công văn số 
421/HĐND-VP ngày 17/12/2021. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nêu trên theo 
đề nghị của UBND tỉnh.

Về dự thảo nghị quyết: 

- Về cơ cấu nguồn vốn của các dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây 
Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E và dự án 
Đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) sau điều 
chỉnh tại phụ lục II và III, Ban đề nghị ghi rõ phần vốn ngân sách tỉnh.

- Về tổ chức thực hiện: Ban đề nghị bổ sung nội dung “ Những nội dung khác tại 
quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh chủ trương đầu 
tư tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được phê 
duyệt”.

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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