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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà bia ghi danh
 Liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 413/HĐND-VP ngày 23/12/2020 của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kính báo cáo 
Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây 
dựng dự án Nhà bia ghi danh lLiệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong 
kháng chiến tại Quảng Nam, cụ thể như sau:

Công trình: Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong 
kháng chiến tại Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung Danh mục 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019. Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT ngày 
22/11/2019 với tổng mức đầu tư là 7.625.000.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách 
tỉnh, có quy mô và nội dung đầu tư như sau:

a) Nhà bia:

- Công trình cấp III, nhà 01 tầng, chiều cao 11,055m (so với nền sân), diện 
tích xây dựng 120m2. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn, sàn mái, sê nô BTCT đá 
1x2 M250 kết hợp móng xây đá hộc VXM M75; sàn mái BTCT trên dán đá màu 
xám; nền, bậc cấp lan can ốp đá granite; trụ lan can dùng con tiện đá cẩm thạch 
Thanh Hóa nguyên khối; trụ, dầm bả matic sơn giả gỗ; trần mái đóng xà gồ, cầu 
phong gỗ có chỉ phào lợp ngói; bó nền ốp đá chẻ; các chi tiết góc và chi tiết khác 
bằng gỗ chạm họa tiết, phun PU hoàn thiện; bia ghi danh, bia biểu tượng bằng 
đá nguyên khối; lư hương bằng đá nguyên khối. Hệ thống cấp điện. 

- Lắp đặt các loại chi tiết điển hình: bia đá, khung gỗ điêu khắc hoàn thiện.

b) Sân nền, đường nội bộ:

- Lát đá tự nhiên màu xám kích thước 200x400x100: diện tích 239,2m2.

- Lát gạch terrazzo 400x400x30: diện tích 13,75m2.



2
- Lát đá granite: diện tích 17,77m2.

- Bó vỉa nền sân đá granite nguyên khối kích thước 250x200x1000.

Công trình đã được triển khai thi công từ năm 2019 và đã hoàn thành, 
nghiệm thu, đưa vào sử dụng; nguồn vốn đã bố trí là 6.500 triệu đồng. 

Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện đã phát sinh đầu tư 
thêm một số hạng mục mới nhằm phù hợp công năng sử dụng và tăng tính thẩm 
mỹ của công trình, gồm bổ sung các chi tiết kiến trúc của nhà bia, điều chỉnh các 
chi tiết của sân nền, đường nội bộ (hiện nay đã triển khai thi công) và bổ sung 
bức bình phong ghi tên nhà bia bằng đá tự nhiên với tổng kinh phí dự toán điều 
chỉnh tăng thêm là 1.883,545 triệu đồng. Việc triển khai thi công các hạng mục 
điều chỉnh, bổ sung khi chưa có quyết định điều chỉnh, bổ sung của cơ quan có 
thẩm quyền là chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 5, Điều 43, Luật Đầu tư 
công: “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng 
mức đầu tư được cấp thẩm quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện 
trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi cấp thẩm quyền quyết 
định điều chỉnh dự án” và Khoản 4, Điều 61, Luật Xây dựng: “Trường hợp điều 
chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải có sự 
chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.  

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm điểm 
trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án vượt tổng mức 
đầu tư nhưng không báo cáo bằng văn bản và thực hiện các thủ tục điều chỉnh 
quy mô, tổng mức đầu tư dự án trình cấp thẩm quyền theo quy định. Ngày 
08/10/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp kiểm điểm 
trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo UBND tỉnh tại 
Công văn số 2014/LĐTBXH-HCTH ngày 30/10/2020.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành, kịp thời phục vụ các hoạt động Kỷ 
niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa; UBND tỉnh kính 
đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung 
quy mô, tổng mức đầu tư dự án và bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản của ngân 
sách tỉnh năm 2021 để thanh toán kinh phí thực hiện các hạng mục phát sinh làm 
tăng tổng mức đầu tư của dự án Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh 
Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam (dự toán kinh phí tăng thêm 
so với tổng mức đầu tư được duyệt là 1.883,545 triệu đồng)./. 

(Gửi kèm các văn bản:

- Báo cáo số 507/BC-SKHĐT ngày 25/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư;

- Công văn số 1759/LĐTBXH-LĐVX ngày 13/11/2020 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư;
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- Báo cáo số 318/BC-LĐTBXH ngày 14/12/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội;

- Công văn số 2014/LĐTBXH-HCTH ngày 30/10/2020 của Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội và biên bản đính kèm)
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, Sở LĐ-TB&XH;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH.

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

[daky]
Trần Văn Tân
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