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Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: UBND huyện Nghĩa Hành (Chủ đầu tư dự án) địa chỉ: Thị trấn
Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số hồ sơ: 000.00.42.H48-210920-0002.
Người nộp hồ sơ: Ông Nguyễn Tấn Đời - điện thoại liên hệ:
0987.229.292.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu
tư xây dựng dự án Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Chợ Chùa.
Qua kiểm tra nội dung hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
- Nội dung Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện
Nghĩa Hành về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự
án Nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Chợ Chùa: Nguồn vốn đầu tư là vốn
ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện và ngân sách huyện;
Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi về việc cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021 - 2025 (Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 mới đề cập
đến bước cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025, không phải là kế hoạch vốn bố trí để thực hiện dự án và không có nội
dung vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách huyện). Do đó, đề nghị UBND
huyện Nghĩa Hành làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ về nguồn vốn
nhằm xác định cơ quan quyết định đầu tư.
- Tại điểm 2 Công văn số 2120/UBND-TH ngày 17/5/2021 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày
27/4/2021 của HĐND tỉnh “Đối với danh mục dự án do UBND huyện, thị xã,
thành phố làm Chủ đầu tư, yêu cầu các địa phương chủ động bố trí vốn để thực
hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, trong đó cơ cấu vốn tỉnh hỗ trợ từ nguồn
XDCB tập trung đúng theo Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27/4/2021 của
HĐND tỉnh”; theo Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 21/7/2021 của Giám đốc
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành về
việc phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án với giá trị 220,589 triệu đồng; theo Quyết
định số 1909/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc
điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (lần 1), vốn bố trí cho dự án là
30 triệu đồng; tại khoản 6 Điều 36 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 quy định:
"Căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án - Khả năng huy
động và cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện
chương trình, dự án". Do đó việc bố trí vốn của UBND huyện Nghĩa Hành chưa
đảm bảo để thực hiện bước chuẩn bị dự án; hơn nữa tại khoản 2 Điều 10 Nghị
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ quy định: "Cơ quan, tổ
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chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trường hợp đã xác
định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chuẩn bị dự
án..." nên việc Giám đốc Ban Quản lý dự án phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án là
chưa đúng thẩm quyền do Công văn số 2120/UBND-TH ngày 17/5/2021 của
UBND tỉnh ghi "UBND huyện, thị xã, thành phố làm Chủ đầu tư".
Sở Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư giải trình, làm rõ nội dung nêu trên?
Hồ sơ bổ sung, đề nghị Chủ đầu tư gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở
Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng
quy định./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- BQL DA ĐTXD&PTQĐ huyện Nghĩa Hành;
- TT PV HCC tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở (N.H.Hồng);
- Lưu: VT, ĐT&HTĐông173.
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