
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư dự án Đường 

nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công
 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.

Theo đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối 
cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 
3498/TTr-SGTVT ngày 10/11/2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 
Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công, với các nội dung như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Công ty cổ phần Đường Việt Quảng 

Nam lập, đã được Sở Giao thông vận tải chỉnh sửa và hoàn thiện. 
II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 
1. Luật Đầu tư công năm 2019. 
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 
3. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
4. Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc 

giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
5. Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023 - 2025.

III. Tổ chức thẩm định 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 
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2812/SKHĐT-TĐDA ngày 14/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 
1. Tên dự án: Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công. 
2. Dự án nhóm: Nhóm B. 
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giao thông vận tải. 
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 110 tỷ đồng. 
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh. 
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông đường 

bộ. 
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025. 
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 3117/STC-ĐT ngày 

18/11/2022 của Sở Tài chính) 
Dự án Đường nối Cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công (sau đây gọi tắt là 

dự án) đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023 - 2025, theo đó 
đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 3498/TTr-
SGTVT ngày 10/11/2022, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 110.000 triệu đồng, 
nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2025.

Về nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
và UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 
21/02/2022, trong đó dự án dự kiến tổng mức đầu tư là 110.000 triệu đồng, vốn 
ngân sách tỉnh đầu tư dự án là 110.000 triệu đồng và kế hoạch trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 dự kiến bố trí cho dự án là 22.000 triệu đồng. Như vậy, so với tổng 
mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án do đơn vị dự kiến thì vốn kế hoạch trung 
hạn giai đoạn 2021 - 2025 còn thiếu để thực hiện dự án là 88.000 triệu đồng 
(110.000 triệu đồng - 22.000 triệu đồng). Sở Tài chính xét thấy nguồn vốn trung 
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hạn dự kiến cho dự án còn thiếu số tiền là rất lớn, việc tăng thu, vượt thu trong giai 
đoạn 2021 - 2025 là không nhiều, vì vậy kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà 
soát, xem xét tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án để đảm bảo nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh cho dự án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 
1. Về quy trình thủ tục đầu tư 
Dự án đã được HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; UBND tỉnh đã 
giao kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 
21/02/2022 và giao nhiệm vụ chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022. 

Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của 
UBND tỉnh là 110.000 triệu đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu 
tư trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Sở Giao thông vận tải lập, theo 
đó tổng mức đầu tư dự án 110.000 triệu đồng. 

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn 
Tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh thống 

nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh 110.000 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư 
dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh.

4. Mức vốn bố trí nguồn vốn 
Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định và HĐND tỉnh thống 

nhất năm đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh 
bố trí khoảng 110.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án 
trong giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. 

III. Kết luận 
Dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công do Sở Giao thông 

vận tải hợp đồng với Công ty cổ phần Đường Việt Quảng Nam để lập hồ sơ đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án, đồng thời hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đã được Sở 
Giao thông vận tải chỉnh sửa và hoàn thiện; với dự kiến tổng mức đầu tư 110.000 
triệu đồng; dự án đã HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư từ nguồn vốn 
ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; UBND tỉnh đã 
giao kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 
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21/02/2022 và giao nhiệm vụ chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022.

Sau khi dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định và HĐND tỉnh 
thống nhất năm đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh bố trí khoảng 110.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn 
2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với nguồn ngân sách tỉnh.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, báo cáo 
cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước 
tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

                  
GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2022-12-02T16:00:39+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T16:03:22+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T16:03:35+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T16:03:35+0700
	Quảng Nam




