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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư  

dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ 

trình số 178/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi; dự 

thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ 

chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo 

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành 

liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 7 Điều 17(1), Khoản 1 Điều 34(2) Luật Đầu tư công năm 2019, 

việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi là đúng thẩm 

quyền quy định. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 Dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư(3), với tổng mức đầu tư khoảng 149.882 triệu đồng; cơ cấu 

nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 

(khoảng 135.000 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

                                           
1 “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân 

sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa 

phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” 
2 “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.” 
3 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án 

Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi. 
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Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg 

ngày 15 tháng 9 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ, theo đó dự án nêu trên chỉ 

được bố trí 52.996 triệu đồng trong giai đoạn 2021-2025 và dự kiến hoàn thành sau 

năm 2025; bên cạnh đó, để phù hợp với vai trò là địa bàn có vị trí chiến lược đặc 

biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình, 

địa chất tại khu vực thì việc bổ sung mục tiêu và điều chỉnh quy mô đầu tư dự án. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều 

chỉnh một số nội dung sau:  

STT Nội dung 

Theo Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 

của HĐND tỉnh 

Nội dung điều chỉnh lần này 

1 
Mục tiêu 

đầu tư 

Góp phần từng bước hoàn thiện 

mạng lưới đường giao thông và 

phân bổ lại dân cư trên địa bàn 

huyện; rút ngắn thời gian đi từ 

Trung tâm huyện đến các điểm dân 

cư 60, 63, 64 và các điểm dân cư 

lân cận tại xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai; tạo điều kiện thuận lợi đề 

người dân đi lại trong mùa mưa lũ 

và sinh hoạt, sản xuất; thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội. 

Góp phần từng bước hoàn thiện 

mạng lưới đường giao thông và 

phân bổ lại dân cư trên địa bàn 

huyện; rút ngắn thời gian đi từ 

Trung tâm huyện đến các điểm dân 

cư 60, 63, 64 và các điểm dân cư 

lân cận tại xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai; tạo điều kiện thuận lợi để 

người dân đi lại trong mùa mưa lũ 

và sinh hoạt, sản xuất; bảo đảm 

tình hình quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn được giữ vững, ổn định, thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2 
Quy mô 

đầu tư 

- Chiều dài xây dựng khoảng L = 

15km. 

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; 

Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề 

rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m 

= 2m; Bề rộng lề đất: Blđ = 2x1,5m 

= 3m. 

- Chiều dài xây dựng khoảng L = 

13,7km. 

- Bề rộng nền đường: Bn = 6,5m; 

Bề rộng mặt đường Bm = 3,5m; Bề 

rộng lề đường gia cố: Blgc = 2x1m 

= 2m (những đoạn có độ dốc dọc 

lớn); Bề rộng lề đất Blđ = 2x0,5m 

= 1,0m (những đoạn có gia cố lề); 

Blđ = 2x1,5m = 3,0m (những đoạn 

không gia cố lề). 

3 
Nguồn 

vốn đầu tư 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu 

tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 

2021-2025 (khoảng 135.000 triệu 

đồng) và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu 

tư theo ngành, lĩnh vực (khoảng 

135.000 triệu đồng) và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

4 

Tiến độ 

thực hiện 

dự án 

Từ năm 2022 Từ năm 2023 

* Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 29 

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi là phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. Nội dung điều chỉnh không làm thay đổi về tổng 

mức đầu tư của dự án so với chủ trương phê duyệt ban đầu; dự án đã được cơ quan 

chuyên môn thẩm định(4). Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo 

Nghị quyết tại Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022. Đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau: 

- Báo cáo làm rõ lý do đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư (giảm chiều dài 

tuyến đường,...), nhưng không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án; những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.  

 - Sau khi được điều chỉnh, dự án có còn ảnh hưởng đến diện tích rừng 

không, đề nghị báo cáo cụ thể. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai hoàn thiện hồ sơ thủ tục, bảo 

đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất 

lượng theo quy định hiện hành; cân đối, bố trí vốn để đối ứng thực hiện dự án 

trong giai đoạn 2021-2025; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số 

liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Khánh 

 

                                           
(4) Báo cáo số 270/BC-SKHĐT ngày 06/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi. 
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