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

về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng 
vốn ngân sách trung ương

Qua xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh: số 5633/TTr-UBND ngày 
25/8/2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải 
tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng nam; số 5634/TTr-UBND ngày 
25/8/2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải 
tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án: (1) Đầu tư xây mới, nâng cấp, 
cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện với tổng mức đầu tư là 92 tỷ đồng; (2) Đầu 
tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm Y tế tuyến xã 
với tổng mức đầu tư là 204 tỷ đồng. 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy, danh mục và tổng mức đầu tư của các dự án phù 
hợp với danh mục và mức vốn được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn 
số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022. Danh mục 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 
76 Trạm Y tế tuyến xã được Sở Y tế đề xuất trên cơ sở đánh giá thực trạng và nhu 
cầu cần thiết đầu tư của các địa phương và đơn vị sử dụng.

Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn thực hiện các dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định 
và lấy ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài chính. Theo đó, về chủ trương đầu tư các 
dự án, theo ý kiến của Sở Xây dựng, chi phí xây dựng Trung tâm Y tế tuyến 
huyện và Trạm Y tế tuyến xã dựa trên suất vốn đầu tư của một số công trình 
khác là chưa phù hợp vì các công trình này tính chất đầu tư khác nhau; đồng 
thời, đối với thiết bị y tế, trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa thể hiện 
rõ thông số kỹ thuật, giá tham khảo trên hệ thống website của Bộ Y tế. Do vậy, 
đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế làm rõ cơ sở khái toán chi phí xây 
dựng, chi phí mua sắm thiết bị để đại biểu có cơ sở xem xét, quyết định, nhằm 
đảm bảo sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư không làm phát sinh tăng tổng 
mức đầu tư đã được phê duyệt1. Đồng thời, làm rõ sự phù hợp các danh mục 

1 Theo Công văn số 681/TTg-KTTH, trường hợp tăng tổng mức đầu tư so với với tổng mức đầu tư đã được cấp 
có thẩm quyền giao thì địa phương chủ động bố trí vốn còn thiếu từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp 
khác do địa phương quản lý



công trình đề xuất đầu tư với các quy hoạch có liên quan và Kế hoạch số 
2204/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 
Phát triển sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Quyết định giao và chỉ đạo 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 chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan 
trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán. Trong đó, đánh giá 
đầy đủ hiện trạng, nhu cầu cần thiết phải đầu tư và mua sắm trang thiết bị y tế đối 
với từng công trình, đảm bảo phát huy công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư. 

- Áp dụng thiết kế mẫu, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và 
các chi phí khác nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo 
không làm tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư. 

 - Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và 
thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.

- Việc mua sắm trang thiết bị y tế phải đảm bảo cân đối giữa nhu cầu và 
nguồn nhân lực vận hành trang thiết bị y tế nhằm phát huy  hiệu quả sử dụng, 
tránh lãng phí trong đầu tư. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra tiêu 
cực, lãng phí trong xây dựng và mua sắm thiết bị. 

- Đối với Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và Trung tâm Y tế huyện Quế 
Sơn: UBND tỉnh đã phê duyệt các dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế 
huyện Nam Giang và Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn từ nguồn 
vốn ngân sách tỉnh2. Do vậy, khi đầu tư các dự án Trung tâm Y tế huyện Nam 
Giang và Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn theo Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, cần đảm bảo tính khớp nối, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật 
với các hạng mục đang triển khai đầu tư xây dựng và các công trình hiện hữu; 
đồng thời, đảm bảo không trùng lắp với các hạng mục đã được quyết định đầu 
tư.

- Đề nghị UBND tỉnh tổng hợp danh mục 02 dự án nêu trên trình HĐND 
tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn thực hiện dự án 
theo tiến độ được phê duyệt.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị bổ sung phần giá trị khái toán chi phí 
xây dựng, thiết bị của từng Trung tâm Y tế huyện vào dự thảo nghị quyết. Đồng 
thời, nguồn vốn thực hiện các dự án đề nghị ghi rõ thuộc Chương trình phục hồi 

2 Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Nam Giang được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết 
định số 1490/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 với tổng mức đầu tư là 25.000.000.000 đồng và dự án Cải tạo, nâng 
cấp Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020 với tổng mức đầu tư 59.258.736.000 đồng



và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 
năm 2022 của Chính phủ. Đồng thời, chỉnh sửa kỹ thuật trình bày văn bản đảm 
bảo theo quy định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân 
sách trung ương. 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, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức


		2022-08-26T14:43:49+0700
	Quảng Nam


		2022-08-26T14:44:27+0700
	Quảng Nam


		2022-08-26T14:44:34+0700
	Quảng Nam


		2022-08-26T14:44:34+0700
	Quảng Nam




