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

chủ trương đầu tư 39 dự án nhóm B và nhóm C 

Qua xem xét Tờ trình số 3848/TTr-UBND ngày 13/7/2020 của UBND
tỉnh về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh trình
phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 15 và hồ sơ liên quan về đề nghị
quyết định chủ trương đầu tư 39 dự án đầu tư công, Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

39 dự án gồm 09 dự án nhóm B và 30 dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư
là 1.589.872 triệu đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh là 1.411.160 triệu đồng, ngân
sách cấp huyện là 178.712 triệu đồng (có danh mục kèm theo) đã được UBND
tỉnh trình và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra tại Báo
cáo số 20/BC-HĐND ngày 17/4/2020,  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 để xem
xét quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, do chưa đảm bảo khả năng cân đối
nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nên
HĐND tỉnh chưa quyết định chủ trương đầu tư.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ
trương đầu tư 39 dự án nêu trên để đảm bảo các điều kiện thực hiện các thủ tục
cần thiết cho việc chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện
dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trước mắt,
kế hoạch đầu tư công năm 2021 bố trí vốn chuẩn bị đầu tư là phù hợp với với
nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại Thông báo số 33/TB-
HĐND ngày 03/7/20201.  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị
HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, làm cơ sở để UBND tỉnh
triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Sau khi HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh
quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau: 

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các 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 các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công
tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... Trong đó, thẩm định chặt chẽ về sự
phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu
tư... đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án, trước khi quyết định đầu tư.  

- Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư

1 đối với các dự án đã có danh mục được HĐND tỉnh thông qua nhưng vì nguồn thu ngân sách bị hụt thu năm
2020, chưa bố trí được phải cắt giảm, trong thời gian này đề nghị các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, địa
phương phối hợp, tập trung hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, giải phóng mặt bằng…, khi xuất hiện nguồn vốn sẽ
bổ sung thực hiện đầu tư dự án
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xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp
nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ
trương đầu tư.

- Đối với các dự án có ảnh hưởng đến rừng, đất rừng, đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành trước khi
tổ chức triển khai thi công xây dựng.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
quyết định chủ trương đầu tư 39 dự án nhóm B, nhóm C trình tại kỳ họp thứ 16,
HĐND tỉnh khóa IX. 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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