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TỜ TRÌNH
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C;

Theo Công văn số 421/HĐND-VP ngày 17/12/2021 của HĐND tỉnh về việc 
chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng 
Nam;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam với các nội 
dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam.

2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng 
Nam, có phát sinh thêm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân 
tăng chi phí giải phóng mặt bằng do từ năm 2013, Báo Quảng Nam được giao 
làm chủ đầu tư dự án mở rộng khuôn viên Trụ sở làm việc. Báo Quảng Nam đã 
phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ lập các phương án bồi thường với tổng 
kinh phí là 541.326.000 đồng. Tuy nhiên, khi triển khai các nội dung theo 
phương án thì các hộ dân không thống nhất mà đề nghị giao đất ở tái định cư và 
Báo Quảng Nam không được cấp kinh phí để chi trả bồi thường nên dự án chưa 
thực hiện. Hạng mục chi phí bồi thường, GPMB phần mở rộng khuôn viên Trụ 
sở làm việc Báo Quảng Nam đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 
124/QĐ-SXD ngày 03/11/2020. Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tại Báo cáo số 470/BC-STNMT ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã thống nhất chủ 
trương bổ sung do chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với dự án Mở rộng 
trụ sở Báo Quảng Nam tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ tại Công văn 
số 5786/UBND-KTTH ngày 31/8/2021. Theo kết quả thẩm định của các cơ quan 
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về Phương án số 1235/PA-PTQĐ ngày 28/9/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ 
đất thành phố Tam Kỳ lập đề nghị bổ sung hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây 
dựng công trình: 435.350.00 đồng. Do đó, việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, 
bổ sung kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 
Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam là cần thiết nhằm đảm bảo mặt bằng xây dựng 
công trình, hoàn thành mục tiêu dự án.

3. Dự án nhóm: C.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

7. Địa điểm thực hiện dự án: số 124 đường Phan Bội Châu, thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

8. Nội dung đầu tư điều chỉnh:

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

9. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 9.833.746.000 đồng (tăng 
383.746.000 đồng so với chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị 
quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020: 9.450.000.000 đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: ngân sách tỉnh.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 263/BC-BQL ngày 20/12/2021 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây tỉnh.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, 
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,KGVX,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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