
 
 

 
 

BÁO CÁO 

Tình hình  giải ngân và đề xuất phương án điều chỉnh bổ sung chi phí quản 

lý dự án cho dự án Phát triển thành phố loại II- TP Hà Tĩnh 
    

Thực hiện Văn bản số 2501/SXD-QHHT2 ngày 09/9/2020 của Sở Xây dựng 

về việc báo cáo báo cáo đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý dự án Phát triển thành 

phố loại II - thành phố Hà Tĩnh theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3649/UBND- GT1 ngày 07/6/2019; UBND thành phố Hà Tĩnh báo cáo tình hình 

giải ngân và đề xuất phương án điều chỉnh bổ sung chi phí quản lý dự án của Dự 

án Phát triển thành phố loại II- TP Hà Tĩnh như sau: 

I. Tổng quan về dự án. 

Dự án Phát triển thành phố loại II - Thành phố Hà Tĩnh thuộc dự án Phát 

triển thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk được Chính phủ Việt 

Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ký kết tại Hiệp định số 3044 VIE 

(SF) ngày 8/11/2013, có hiệu lực ngày 28/2/2014, đóng khoản vay vào ngày 

31/7/2019 và đã gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/01/2020. 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 

5/6/2013 với tổng mức đầu tư: 876.184 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn nước 

ngoài (vốn vay ADB) cấp phát từ NSTW: 658.820 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng 

trong nước: 217.364 triệu đồng.  

Trong đó: 

- Chi phí xây lắp:     579.297.150.000 đồng 

- Chi phí QLDA:         9.800.780.000 đồng 

- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng:    28.992.530.000 đồng 

- Chi phí khác:       49.978.337.000 đồng 

- Chi phí GPMB:     124.415.994.000 đồng 

- Chi phí dự phòng:         83.698.784.000 đồng 

Dự án được điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 

2512/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư là: 

876.184 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ADB) cấp phát từ 

NSTW: 620.501 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng trong nước: 255.683 triệu đồng, 

trong đó: 

- Chi phí xây lắp:     577.111.231.000 đồng 

- Chi phí QLDA:         9.800.780.000 đồng 

- Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng:    34.975.127.000 đồng 

- Chi phí khác:       52.801.740.000 đồng 

- Chi phí GPMB:     149.114.071.000 đồng 

- Chi phí dự phòng:         52.398.626.000 đồng 
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Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 đến 31/01/2020 (được UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 

29/8/2019). 

II. Tình hình thực hiện giải ngân chi phí quản lý dự án 

Đến ngày 31/12/2017, chi phí quản lý dự án đã vượt so với tổng dự toán chi 

phí quản lý dự án được phê duyệt trong tổng mức đầu tư tại Quyết định 

1586/QĐ-UBND ngày 05/6/2013. Chi tiết chi phí QLDA đã chi các năm từ 2012 

đến 2017 như sau: 

Năm giải ngân Dự toán được duyệt Số liệu Ban đã chi Số liệu tại Kho bạc 

Năm 2012 1.500.000.000 1.439.923.287 1.439.923.287 

Năm 2013 2.713.435.880 2.280.808.627 2.280.808.627 

Năm 2014 2.601.583.000 2.286.164.586 2.286.164.586 

Năm 2015 3.497.656.225 2.518.464.696 2.518.464.696 

Năm 2016 3.646.246.309 2.825.673.346 2.825.673.346 

Năm 2017 3.519.573.000 2.722.719.273 2.722.719.273 

Tổng cộng 17.478.449.414 14.073.752.815 14.073.752.815 

Dự toán chi phí quản lý dự án được phê duyệt trong tổng mức đầu tư là 

9.800.780.000 đồng. 

Nguyên nhân chi phí quản lý dự án vượt so với dự toán chi phí quản lý 

dự án được phê duyệt trong tổng mức đầu tư: 

Tháng 9/2008, dự án được UBND tỉnh đề xuất lên nhà tài trợ ADB và từ đó 

bắt đầu được UBND thành phố tiến hành thu thập thông tin liên quan đến dự án 

để nghiên cứu và làm việc với bộ, ngành Trung ương và nhà tài trợ. Đến ngày 

10/3/2011, Thủ tướng chính phủ có Văn bản số 349/TTg-QHQT phê duyệt danh 

mục dự án HTKT “Phát triển kinh tế- xã hội các đô thị Hà Tĩnh, Tam Kỳ, Buôn 

Ma Thuộc” nay là dự án Phát triển các thành phố loại II tại các tỉnh Hà Tĩnh, 

Quảng Nam và Đắk Lắk. Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh đã có Văn bản số 

1255/UBND-XD giao UBND thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo Ban quản lý dự án Cải 

thiện môi trường đô thị miền Trung-Tiểu dự án Hà Tĩnh chuẩn bị dự án trên. 

Dự án Phát triển thành phố loại II- TP Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 

1586/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 và đàm phán ký Hiệp định vay ngày 8/11/2013, 

Chủ tịch nước phê chuẩn hiệp định tại Quyết định số 2593/2013/QĐ-CTN ngày 

31/12/2013 và chính thức Hiệp định có hiệu lực thực hiện từ ngày 28/2/2014, 

ngày đóng khoản vay là ngày 31/7/2019 (đến nay đã được gia hạn thời gian đóng 

khoản vay đến ngày 31/01/2020), quá trình thực hiện của Ban quản lý dự án trải 

qua 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Từ ngày 10/3/2011 đến ngày 05/6/2013;  

- Giai đoạn theo tiến độ dự án được duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-

UBND ngày 05/6/2013: Từ ngày 05/6/2013 đến ngày 05/6/2018; 

- Giai đoạn theo tiến độ điều chỉnh dự án được duyệt tại Quyết định số 

2894/QĐ-UBND ngày 29/8/2019: Từ ngày 05/6/2018-30/1/2020. 
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Do quá trình vận động, chuẩn bị dự án kéo dài trong hai năm 2011 đến 

2013; dự án được thực hiện cùng với hai tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk nên việc đi 

lại làm việc giữa các tỉnh, bộ ngành Trung ương và nhà tài trợ cần nhiều công tác 

phí. Vì vậy chi phí quản lý dự án đã được Ban quản lý chi từ năm 2012-2017 

vượt so với dự toán chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư là 4.274 triệu đồng. 

Nguồn vốn đã chi cho chi phí QLDA là nguồn vốn đối ứng của dự án được hỗ trợ 

từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong các năm 2012-2017. 

Từ tháng 01 năm 2018 đến 31/01/2020, dự án vẫn do Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng thành phố tiếp tục quản lý, thực hiện và đã hoàn thành để bản giao đưa 

vào sử dụng nhưng không sử dụng chi quản lý dự án của dự án Phát triển thành 

phố loại II- TP Hà Tĩnh đồng thời đã có văn bản bảo cáo UBND tỉnh đề xuất xin 

điều chỉnh bổ sung chi phí quản lý dự án. 

IV. Kiến nghị. 

1. Về tính toán chi phí quản lý dự án. 

a) Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn theo tiến độ dự án được duyệt tại 

Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 (từ năm 2011 đến ngày 

05/6/2018) 

Theo quy định tại Mục 1.1, Khoản 1 của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 

29/9/2009: “Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công 

trình công bố tại Quyết định này bao gồm các chi phí cần thiết để hoàn thành các 

công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ điều kiện 

cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp dụng 

định mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

công trình. Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn theo 

công bố tại Quyết định này không phù hợp (không đủ chi phí hoặc thừa chi phí) 

thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự toán để xác 

định chi phí”. Theo chi phí quản lý dự án được duyệt thì chi phí của 02 giai đoạn 

này đang được tính định mức tỷ lệ %, với giá trị 9.800.780.000 đồng. Tuy nhiên, 

do nhưng nguyên nhân nêu trên nên thực tế chi phí quản lý dự án đã thực hiện: 

14.073.752.815 đồng, vượt so với dự toán được duyệt trong tổng mức đầu tư: 

4.272.972.815 đồng. 

b) Giai đoạn theo tiến độ điều chỉnh dự án được duyệt tại Quyết định số 

2894/QĐ-UBND ngày 29/8/2019, từ ngày 05/6/2018 đến ngày 30/01/2020 

Theo quy định tại Khoản 3, Mục I, Phần I của Quyết định số 79/QĐ-BXD 

ngày 15/02/2017: “Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo 

định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân 

với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng 

mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt…”. Vì vậy, chi phí quản lý dự án 

trong giai đoạn này, được tính cụ thể như sau: 

Gqlda = Gxdbs x Nt 

Trong đó: 

Gxdbs: Chi phí xây dựng các hạng mục điều chỉnh, bổ sung mới chưa triển 

khai thi công xây dựng. 
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 Nt: Định mức tỷ lệ % tra theo Bảng số 1 của Quyết định số 79/QĐ-BXD 

ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng  

Gqlda = 1.131.156.000 (có Phụ lục kèm theo). 

 2. Kiến nghị 

 Việc Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - thành phố 

Hà Tĩnh (này là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố) chi trả chi phí 

quản lý dự án vượt so với chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt 

nhưng không kịp thời báo cáo UBND tỉnh là chưa phù hợp với quy định; UBND 

thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách 

nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. 

 Tuy nhiên, xét về các điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện, chi phí quản 

lý dự án phục vụ các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động của Ban quản lý 

dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - thành phố Hà Tĩnh. Nội dung nay 

đã được Thanh tra tỉnh làm việc và có Kết luận số 02/KL-TT ngày 23/01/2019, theo 

đó đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án ADB làm việc với các 

ngành liên quan, đề xuất trình UBND tỉnh duyệt bổ sung chi phí quản lý dự án vượt 

định mức, chế độ quy định 

Do vậy, UBND thành phố kính đề nghị Sở Xây dựng, các sở, ngành liên 

quan xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho bổ sung chi phí quản lý dự án của Dự án 

Phát triển thành phố loại II- thành phố Hà Tĩnh, với giá trị sau bổ sung 

14.073.752.815 đồng; phần chi phí bổ sung 4.272.972.815 đồng sẽ được lấy từ 

chi phí dự phòng của dự án.  

Đối với chi phí quản lý dự án giai đoạn theo tiến độ điều chỉnh dự án được 

duyệt tại Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 29/8/2019, từ ngày 05/6/2018 đến 

ngày 30/01/2020, UBND thành phố Hà Tĩnh sẽ giao Ban QLDA đầu tư xây dựng 

thành phố chịu trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí QLDA được hưởng của đơn 

vị để chi trả phần chi phí thực hiện quản lý dự án mà không đưa vào tổng mức 

đầu tư dự án.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện giải ngân và phương án đề xuất 

điều chỉnh chi phí quản lý dự án của dự án Phát triển thành phố loại II- TP Hà 

Tĩnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh kính đề nghị các sở Xây dựng, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét tham mưu UBND tỉnh quyết định./. 
   

Nơi nhận :  
- Các sở: XD, TC, KH và ĐT; 

- Chủ tịch và các PCT UBND TP; 

- Phòng TC-KH, QLĐT; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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