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         Số: 262  /BC-BCH                         Quảng Nam, ngày 22  tháng 01 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Công trình: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi 

dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885. 

Địa điểm XD: xã Tam Phú – thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam 

 

  Kính gửi:   

      - Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

                                               - UBND tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ  quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 7741/UBND-NC ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc khảo sát, sửa chữa doanh trại Trung đoàn 885/Bộ CHQS 

tỉnh làm khu cách ly y tế tập trung, 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi 

dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885. 

2. Dự án nhóm: nhóm C 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam 

4. Tên chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tam Phú – thành phố Tam Kỳ - tỉnh 

Quảng Nam  

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.000.000.000 đồng 

Năm Vốn NS  Số vốn  Tổng cộng Nguồn vốn 

Năm 2021 3.000.000.000 3.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

Năm 2022 2.000.000.000 2.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

Tổng cộng 5.000.000.000 5.000.000.000 Ngân sách tỉnh 

 

7. Thời gian thực hiện: Năm  2021-2022 
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8. Các thông tin khác: Không 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

 1. Sự cần thiết đầu tư 

 Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam nói riêng tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang được kiểm 

soát tốt; song công dân từ các quốc gia nhập cảnh về nước với số lượng lớn. Để 

bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh, việc tổ chức cách ly y tế tập trung đối 

với công dân nhập cảnh về nước là yêu cầu bắt buộc. Ngày 06/4/2020, Bộ Công 

an đã đồng ý để UBND tỉnh trưng dụng một số khu nhà ở thuộc doanh trại của 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động/Bộ Công an tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình 

để làm nơi cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid - 19. 

 Ngày 13/11/2020, Bộ Công an có Công văn số 3915/BCA-K02 đề nghị 

dừng việc trưng dụng doanh trại của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động/Bộ Công an 

tại xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, bàn giao cho Bộ Công an để bố trí nơi ăn, 

ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 25/Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. 

Do vậy, việc cải tạo, sửa chữa doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến 

thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885/Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam làm nơi cách 

ly tập trung phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

 2. Mục tiêu đầu tư 

 - Là nơi chỉ huy, điều hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid - 19 của tỉnh. 

- Bảo đảm cơ sở doanh trại để bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho 

công nhân từ các nước về Việt Nam. 

- Bảo đảm cơ sở vật chất hậu cần cho khu cách ly tập trung. 

 3. Quy mô đầu tư  

 Sửa chữa, cải tạo khối nhà ở (02 nhà), Khối nhà điều hành, Nhà ở sỹ quan, 

Nhà ăn - bếp và Hội trường (có hồ sơ sơ bộ kèm theo). 

a) Đánh giá hiện trạng 

Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ 

binh 885 (trước đây là Trường Quân sự địa phương tỉnh) là đơn vị trực thuộc Bộ 

CHQS tỉnh Quảng Nam, đứng chân tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Trường 

được đầu tư xây dựng từ năm 1998. Khi mới thành lập nhiệm vụ chính của nhà 

trường là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam với quy mô bảo đảm đào tạo tập trung được khoảng 

100 người. Do phải đào tạo, huấn luyện với quân số khá đông nên nơi ăn, ở 

thường xuyên bị quá tải, một số công trình xây dựng (nhà ở học viên, nhà ăn - 

bếp, hội trường..), doanh cụ xuống cấp, hư hỏng nặng; hệ thống điện, nước sinh 

hoạt bị hư hỏng nhiều. 
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Doanh trại được đầu tư xây dựng gồm có 04 khối nhà ở (02 khối nhà cũ 

và 02 khối nhà mới được UBND tỉnh đầu tư xây dựng trong năm 2012 và năm 

2019); 01 khối nhà trung tâm sở chỉ huy; 01 khối nhà ở sỹ quan, 01 khối nhà ăn 

– bếp; 01 giảng đường chuyên dùng và 01 khối Hội trường và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, hiện nay chủ yếu để sử dụng cho huấn luyện theo kế hoạch của 

tỉnh nhưng không thường xuyên. Doanh trại bao gồm các công trình sau: 

- Nhà trung tâm Sở chỉ huy: Công trình cấp III, nhà 2 tầng, diện tích sàn 

xây dựng 599 m2, kết cấu khung BTCT chịu lực. Móng, trụ, dầm,sàn tầng, sàn 

mái, BTCT mác 200 đá 1 x 2, tường xây gạch ống VXM mác 50; Mái lợp tôn 

mạ màu, xà gồ thép hình; Cửa đi, cửa sổ kính khung ngoại gỗ; Nền, sàn lát gạch 

Ceramic; Bả vào tường, trần hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia; 

Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng và thu lôi chống sét. 

- Nhà ở học viên (02 nhà S1, S2): Công trình cấp II, nhà 2 tầng, diện tích 

sàn xây dựng 1.747 m
2
, kết cấu chịu lực có móng, cột, dầm, sàn ,mái BTCT; 

Tường xây gạch ống; Mái lợp tôn mạ màu; Cửa đi, cửa sổ kính khung ngoại gỗ; 

Nền  lát gạch hoa; Hệ thống điện, nước và thu lôi chống sét. 

- Nhà ở sĩ quan (S4): Công trình cấp III, nhà 2 tầng, diện tích sàn xây dựng 

636,5 m
2
, kết cấu khung BTCT chịu lực. Móng, trụ, dầm, sàn tầng, sàn mái 

BTCT mác 200; Tường xây gạch ống; Mái lợp tôn mạ màu, xà gồ gỗ; Cửa đi, 

cửa sổ kính khung ngoại gỗ; Nền, sàn lát gạch hoa XM; Hệ thống cấp thoát 

nước, điện chiếu sáng và thu lôi chống sét.  

- Nhà ăn -bếp: Công trình cấp III, nhà 1 tầng, diện tích sàn xây dựng 

1.147 m
2
, kết cấu chịu lực có móng, cột, dầm, sàn, giằng BTCT; Mái BTCT, 

trên lợp tôn mạ màu sóng vuông; Tường xây gạch ống; Cửa đi, cửa sổ kính 

khung ngoại gỗ; Nền lát gạch hoa; Hệ thống điện, nước thu lôi chống sét. 

- Hội trường: Công trình cấp III, nhà 1 tầng, diện tích sàn xây dựng 711 

m
2
, kết cấu có móng, cột, dầm, giằng, sàn hành lang, sê nô BTCT. Tường xây 

gạch ống; Vì kèo, xà gồ thép hình; mái lợp tôn mạ màu sóng vuông; Cửa đi, cửa 

sổ kính khung ngoại gỗ; Nền lát gạch ceramic; phòng hội trường láng vữa XM 

đánh màu; Hệ thống nước, điện và thu lôi chống sét. 

- Các công trình hạ tầng - kỹ thuật khác: Nhà để xe máy, hệ thống điện 

nước, sân đường...cơ bản còn sử dụng được. 

b) Nội dung phần cải tạo 

- Cải tạo, nâng cấp Nhà trung tâm Sở chỉ huy cũ 2 tầng bảo đảm nơi làm 

việc cho lực lượng chỉ huy, điều hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Covid - 19 của tỉnh. 

+ Phần cải tạo chi tiết các phòng: 

Tầng 1+2: Thay mới nền gạch lại bằng gạch ceramic. 

+ Phần cải tạo chi tiết WC: Thay mới lại toàn bộ hệ thống thiết bị WC. 
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+ Phần cải tạo hệ thống điện: Thay mới toàn bộ lại thiết bị điện. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà ở học viên (02 nhà S1, S2) cũ 2 tầng bảo đảm nơi ở 

cho công dân cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid - 19. 

+ Phần nâng cấp, cải tạo hành lang sau:  cải tạo hành lang sau thành khu vệ 

sinh khép kín bố trí cho từng phòng, vệ sinh 02 đầu hồi cải tạo thành phòng ở có 

vệ sinh khép kín.  

+ Phần cải tạo kiến trúc - hình thức mặt đứng: Cạo bỏ phần sơn bong tróc, 

trát lại những chỗ bong tróc trên tường, dầm, sàn, dầm, sơn lại toàn bộ nhà theo 

tiêu chuẩn 1 lót, 2 phủ. 

+ Phần cải tạo chi tiết các phòng (Tầng 1+2): Thay mới nền gạch lại bằng 

gạch ceramic. 

+ Thay mới toàn bộ thống cửa đi, cửa sổ gỗ bằng cửa nhựa xingpha. 

+ Phần cải tạo hệ thống điện: Thay mới toàn bộ hệ thống thiết bị điện. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà ở sĩ quan cũ 2 tầng bảo đảm nơi ở cho công dân 

cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid - 19. 

+ Phần cải tạo chi tiết các phòng (tầng 1+2): Thay mới nền gạch lại bằng 

gạch ceramic. 

+ Phần cải tạo hệ thống điện: Thay mới toàn bộ hệ thống thiết bị điện. 

+ Phần cải tạo chi tiết WC: Thay mới lại toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh, 

cửa đi khu vệ sinh và ốp gạch tường khu vệ sinh. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà ăn cũ 1 tầng bảo đảm nơi ăn cho lực lượng chỉ huy, 

điều hành và lực lượng tại khu cách ly bảo đảm khu vực chia ăn theo định xuất 

để cấp đến, khu vực nhà ở của công dân. 

+ Thay mới toàn bộ trần la phông nhựa bị hư hỏng. 

+ Sửa chữa lại hệ thống cửa đi, cửa sổ. 

+ Phần cải tạo hệ thống điện, nước: Thay mới toàn bộ lại hệ thống thiết bị 

điện, nước. 

- Cải tạo, nâng cấp Hội trường. 

+ Phần cải tạo chi tiết WC: Thay mới lại toàn bộ hệ thống thiết bị WC. 

+ Phần cải tạo hệ thống điện: Thay mới toàn bộ lại thiết bị điện. 

 4. Địa điểm và phạm vi đầu tư 

 a) Địa điểm: Trên đất quốc phòng (Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng 

kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885/Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) tại xã 

Tam Phú - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam 

 b) Phạm vi đầu tư 
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- Vị trí xây dựng nằm trong doanh trại của Trung tâm huấn luyện - bồi 

dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885, có hàng rào kiên cố bảo vệ 

xung quanh. 

- Về pháp lý đất đai: 

+ Diện tích toàn bộ khu doanh trại là 39.759m
2
, đã có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số BP421475. 

+ Khoảng cách giữa công trình xây dựng với các công trình xung quanh đã 

được đầu tư xây dựng bảo đảm theo quy hoạch của đơn vị. 

5. Tổng mức đầu tư và cân đối nguồn vốn 

a) Tổng mức đầu tư:   5.000.000.000 đồng 

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Khối lượng Đơn giá 
Thành tiền  

sau thuế 

1 Chi phí xây dựng Gcpxd 3.964.914.818 396.491.482 4.361.406.000 

1.1 Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ 

tạm phục vụ thi công 

Gxd 3.964.914.818 396.491.482 4.361.406.300 

A Cải tạo nhà chỉ huy cũ 2 tầng       408.000.000 

1 Cải tạo thay gạch nền, ốp gạch tường m2 620,0 400.000 248.000.000 

2 Thay thiết bị WC khu khu 8,0 15.000.000 120.000.000 

3 Thay thiết bị điện nhà 1,0 40.000.000 40.000.000 

B Cải tạo nhà ở học viên cũ 2 tầng (02 nhà)       2.671.426.300 

1 Cải tạo thay gạch nền, ốp gạch tường m2 1.546,3 400.000 618.508.200 

2 Sơn toàn bộ tường trong, ngoài và cửa (theo 

m2 nền) 

m2 1.546,3 200.000 309.254.100 

3 Sơn toàn bộ cửa + thay cửa m2 254,9 2.800.000 713.664.000 

4 Làm mới, cải tạo  khu vệ sinh  khu 40,0 20.000.000 800.000.000 

5 Thay thiết bị điện nhà 2,0 100.000.000 200.000.000 

6 Chống thấm sàn mái m2 120,0 250.000 30.000.000 

C Cải tạo nhà ở sĩ quan cũ 2 tầng       622.600.000 

1 Cải tạo thay gạch nền, ốp gạch tường m2 651,0 400.000 260.400.000 

2 Sơn toàn bộ tường trong, ngoài và cửa (theo 

m2 nền) 

m2 651,0 200.000 130.200.000 

3 Thay cửa khu vệ sinh m2 36,0 2.000.000 72.000.000 

4 Thay thiết bị WC khu, hệ thống điện khu 16,0 10.000.000 160.000.000 

D Cải tạo nhà ăn cũ 1 tầng       579.380.000 

1 Sơn toàn bộ tường trong, ngoài và cửa (theo 

m2 nền) 

m2 554,2 400.000 221.680.000 

2 Sơn toàn bộ cửa + thay cửa m2 107,1 2.000.000 214.200.000 

3 Thay thiết bị WC khu khu 2 15.000.000 30.000.000 

4 Thay thiết bị điện nhà 1 40.000.000 40.000.000 

5 Thay trần laphong m2 294 250.000 73.500.000 

E Cải tạo Hội trường cũ 1 tầng       80.000.000 

1 Thay thiết bị WC khu khu 2 20.000.000 40.000.000 

2 Thay thiết bị điện nhà 1 40.000.000 40.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án Gqlda 130.128.504   130.129.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv 349.071.101 34.907.110 383.978.000 

4.1 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Gtv2 XL*4,579% 199.709.000 
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b) Khả năng cân đối của dự án 

Căn cứ quy mô công trình, nguồn vốn phân bổ, tiến độ thi công công trình 

trong 01 năm. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn ngân sách tỉnh, được dự 

kiến phân kỳ đầu tư như sau: 

Năm Ngân sách tỉnh  

 2021 3.000.000.000 

2022 2.000.000.000 

Tổng cộng 5.000.000.000 

 

  III. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

 Công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2021. 

 Công tác thực hiện đầu tư: Năm 2021-2022. 

IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

1.  Đánh giá tác động môi trường và xã hội 

a) Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng: 

- Vật liệu sử dụng xây dựng công trình chính gồm: Cát, đá , xi măng, thép, 

dây dẫn, vật liệu phụ. 

         - Nguồn điện, nước phục vụ thi công: 

  + Nguồn điện thi công sử dụng  máy phát diezel lưu động. 

+ Nguồn nước thi công sử dụng tại chỗ. 

b) Nguồn cung cấp vật liệu, công tác vận chuyển: 

- Nguồn cung cấp vật tư: 

4.2 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Gtv3 XL*0,258% 11.252.000 

4.3 Chi phí thẩm tra dự toán công trình Gtv4 XL*0,250% 10.904.000 

4.4 Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng 

Gtv5 XL*0,4320% 18.841.000 

  Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến 

nghị của nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-

CP) 

Gtv29   0 

4.5 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv6 XL*3,2850% 143.272.000 

5 Chi phí khác Gk   92.982.000 

5.1 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật  Gk1 TMĐT*0,019% 950.000 

5.2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán  Gk2 TMĐT*0,57% 28.500.000 

5.3 Chi phí kiểm toán độc lập Gk8 TMĐT*0,6% 52.800.000 

5,4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu 

Gk3 XL*0,50% 2.531.000 

5,5 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gk4 XL*0,50% 2.531.000 

5,6 Phí bảo hiểm công trình  Gk5 XL*0,13% 5.670.000 

  TỔNG CỘNG   4.531.780.572 468.219.031 5.000.000.000 

  LÀM TRÒN Gtmdt     5.000.000.000 
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+ Vật liệu xây dựng như xi măng, cát đá, lấy tại địa phương. Vận chuyển 

đường dài từ kho chuyển đến công trường bằng ô tô. 

- Vận chuyển đường ngắn: Công tác vận chuyển cự ly ngắn bằng thủ công 

là chủ yếu,  hệ thống giao thông thuận lợi nên không phải làm đường tạm. 

2.  Các tác động môi trường  

a) Giai đoạn thi công xây dựng 

* Các loại chất thải phát sinh 

- Khí thải, bụi, tiếng ồn 

 + Các phương tiện vận chuyển sẽ phát thải ra một lượng khí thải gây ô 

nhiễm không khí như CO, NOx, Sox, Pb… trong quá trình vận chuyển thiết bị, 

nguyên vật liệu. 

+ Tiếng ồn do động cơ của phương tiện vận chuyển gây ra trong quá trình 

vận chuyển. 

+ Tiếng ồn và tiếng rung gây ra bởi: thiết bị, chuyên chở vật liệu, phương 

tiện vận tải của Công trình, và máy phát điện (nếu có). 

+ Do số lượng phương tiện thi công, vận chuyển không nhiều, tác động 

này chỉ mang tính tạm thời (trong thời gian thi công) nên mức độ tác động đến 

môi trường. 

+ Bụi do việc đào đất gây nên, đặc biệt là trong mùa khô. Một số các 

phương tiện vận tải nguyên vật liệu sẽ được huy động phục vụ Công trình.  

- Nước thải 

+ Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh do hoạt động sinh hoạt của công nhân, 

khoảng 10 người dùng khoảng 100 lít/ngày. Nước thải sinh hoạt có chứa chất 

cặn bã, chất hữu cơ, vi khuẩn … Tuy nhiên, do thời gian thi công ngắn, số lượng 

công nhân thi công không nhiều. Do vậy, tác động do nước thải sinh hoạt là 

không đáng kể. 

       Tuy nhiên, do thời gian thi công không lâu và số lượng công nhân là 10 

người song không tập trung cùng thời điểm, do đó nguồn tác động này được 

đánh giá là không đáng kể.  

+ Nước thải do thi công 

Nước thải trong quá trình thi công như nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ 

sinh máy móc thiết bị thi công, nước dưỡng hộ bê tông, nước rò rỉ từ quá trình 

nhào trộn bê tông. Lượng nước thải phát sinh khoảng 50lít/ngày. 

 Do khối lượng này rất ít, thành phần nước ít độc hại chủ yếu là đất đá nên 

không gây tác động đáng kể đến môi trường nước. 

- Chất thải rắn 
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+ Chất thải rắn sinh hoạt:  

Số lượng công nhân thi công khoảng 10 người thải khoảng 4kg chất thải rắn 

mỗi ngày gồm: hợp chất có nguồn gốc hữu cơ dễ phân hủy (rau, quả, thức ăn dư 

thừa…), bao bì, gói đựng đồ ăn thức uống, các loại đồ nhựa, chai lọ thủy tinh, đồ hộp. 

Lượng rác sinh hoạt sinh ra trong thi công là không nhiều và có tính độc 

hại kém nên tác động do chất thải rắn sinh hoạt là không đáng kể. 

+ Chất thải rắn xây dựng:  

Đất và vật liệu xây dựng có thể còn sót lại trên hiện trường. 

Một lượng đất còn lại từ việc đào đất và lấp móng. 

Các chất thải rắn tạo ra từ việc xây móng cột như đá dăm, xi măng, xà bần, 

sắt thép vụn, vỏ bao xi măng. 

Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh không nhiều, được thu gom 

và xử lý đúng nơi quy định nên tác động đến môi trường do chất thải rắn xây 

dựng là không đáng kể. 

- Các tác động khác  

+ Tác động đến môi trường đất: Xói mòn, sạt lở đất do hoạt động đào đất 

xây dựng móng cột gây ra. 

+ Tác động đến môi trường sinh thái: Không ảnh hưởng. 

-Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: 

+ Do vị trí xây dựng công trình ở trong doanh trại quân đội, trong quá trình 

thi công có thể gây ảnh hưởng đến người dân bản địa chuyển chở vật liệu, 

phương tiện vận tải . 

+ Công nhân thi công làm tăng số người cư trú tại địa phương nên sẽ có 

những thay đổi trong sinh hoạt và nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng. 

- Ảnh hưởng đến giao thông công cộng: 

+ Các hoạt động vận chuyển vật liệu và thiết bị xáo trộn giao thông bình 

thường trong một thời gian ngắn (khoảng từ 30 phút đến 45 phút). 

+ Các vấn đề sức khoẻ và an toàn đối với công nhân xây dựng và lắp đặt: 

- Các vấn đề về tai nạn lao động có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các quy định 

về an toàn sản xuất không được các đơn vị thi công chấp hành nghiêm chỉnh. 

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

1. Khí thải, bụi từ phương tiện giao thông 

- Đảm bảo tất cả các máy móc hoạt động tốt trong suốt thời gian thực hiện 

Công trình. 

- Giảm đến mức thấp nhất thời gian xây dựng tại mỗi hiện trường. Phun 

nước đều đặn lên các đống đất và bất kỳ chỗ nào có khả năng tạo nên bụi. 

- Sử dụng chắn gió trong trường hợp có gió mạnh. 
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- Giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng máy phát điện diesel 

- Đảm bảo rằng các xe tải chuyên chở đất cát hoặc những vật liệu rời khác 

được che phủ kín, đảm bảo vật liệu không bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 

- Tưới nước lên đường những khi thời tiết quá khô, nóng và có gió  

2. Nước thải 

- Việc thi công diễn ra trong thời gian không dài, công nhân tại công 

trường sử dụng nhà thuê để sinh hoạt và đi vệ sinh tại nhà dân khi có nhu cầu. 

Sử dụng tối đa lực lượng lao động địa phương để giảm lượng nước thải sinh ra. 

- Nước trong quá trình trộn bê tông được sử dụng hợp lý, vừa đủ, tránh để 

thừa nước thải ra môi trường đất. Vật liệu xây dựng sẽ được bảo quản trong nhà 

kho thuê để tránh mưa. Chọn chỗ phù hợp để trộn bê tông đảm bảo nước thải 

không chảy trực tiếp xuống nguồn nước. Đất đá thừa được chở đến nơi phù hợp 

(bê tông thừa được nhà thầu chở đến nơi được phép đổ). 

3. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn trong quá trình thi công: 

+ Khối lượng đất sau khi đào đắp dư thừa sẽ được đắp xung quanh móng 

và đầm nén. 

+ Đối với phế thải xây dựng như: đất, đá, hồ, vữa… một phần có thể tái 

sử dụng vào đắp móng cột, phần không thể tận dụng được sẽ đỗ đúng nơi quy 

định của địa phương. 

+ Bao bì đựng xi măng được công nhân tận thu và bán cho người thu mua 

phế liệu. 

4. Các tác động khác 

a) Giảm thiểu các tác động tiêu cực dến sinh hoạt và sức khoẻ cộng đồng 

- Sử dụng các máy móc thi công có độ ồn dưới giới hạn cho phép. 

- Nhắc nhở, khuyến khích tài xế không quá lạm dụng còi. 

- Chỉ tiến hành thi công vào ban ngày. 

- Sau khi hoàn thành công trình, phải trả các khu vực thi công về tình 

trạng như ban đầu. 

b)  Giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông công cộng 

- Sử dụng các biển báo trên hiện trường. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác sắp xếp giao thông. 

- Tránh các nơi có lưu lượng giao thông lớn. 

- Nhà thầu cần cam kết không sử dụng các phương tiện hạng nặng có thể 

gây hư hỏng hệ thống giao thông đường bộ hiện có trong vùng. 
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- Không cho phép vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị quá nặng đi 

vào các đường sá hiện có trong khu vực. Cần phải phân tải đến mức độ mà các 

con đường hiện tại có thể chấp nhận được. 

- Nếu có hư hỏng đường thì phải sửa chữa. 

c)  Các biện pháp đảm bảo an toàn trong xây dựng 

- Kiểm tra kỹ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi trèo cao, dụng cụ mang 

theo phải gọn nhẹ, dễ thao tác.  

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, hoặc 

khi có gió cấp V trở lên.  

- Các móng có hiện tượng cát chảy phải có biện pháp thi công trước khi 

thi công. 

5. Cam kết thực hiện 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

- Chủ đầu tư cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm 

thiểu tác động khác như trong bản cam kết; cam kết thực hiện các biện pháp bảo 

vệ môi trường khác theo quy định hiện hành. 

 VI. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 

 - Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. 

 - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án  

 - Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2021. 

 - Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2021-2022. 

 VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Để có cơ sở triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021- 2025, Bộ CHQS tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành 

chức năng của tỉnh xem xét thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư công trình 

Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức 

QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885. 

 Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng 

cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ 

Trung đoàn bộ binh 885, kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Lưu:VT,DT.V12. 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

                 Thượng tá Lê Trung Thành 

 

 

 



   UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải 
tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh, Trung đoàn bộ binh 885

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 264/TTr-BCH ngày 
22/01/2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885. Sau khi xem 
xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 263/BC-BCH ngày 22/01/2021 của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885.

4. Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 22/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải 
tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 
ninh, Trung đoàn bộ binh 885.

5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
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- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 
nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.

- Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 
phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quốc phòng. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Theo các Công văn số 202/SXD-PQH ngày 26/02/2021)
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- Đối với các nội dung sửa chữa, cải tạo ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực 
của công trình, đề nghị thực hiện khảo sát đánh giá hiện trạng và kiểm định (nếu 
cần).

- Hồ sơ thiết kế cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo định hiện 
hành; áp dụng đơn giá, định mức, chế độ chính sách phù hợp ở các bước triển 
khai tiếp theo của dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Trung tâm Huấn luyện – Bồi dưỡng kiến thức an ninh và quốc phòng, 

Trung đoàn bộ binh 885 được đầu tư xây dựng từ năm 1998. Hiện nay, một số 
hạng mục của công trình đã bị xuống cấp, hư hỏng. Trong tình hình dịch Covid-
19 đang diễn ra rất phức tạp, số lượng công dân từ các vùng dịch (nước ngoài, 
các tỉnh thành đang có dịch) về Quảng Nam với số lượng lớn. Do đó, việc nâng 
cấp, cải tạo Trung tâm huấn luyện – Bồi dưỡng kiến thức an ninh và quốc 
phòng, Trung đoàn bộ binh 885 là cần thiết để triển khai phòng, chống dịch 
Covid-19.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885 đảm bảo theo trình tự, thủ tục 
theo các quy định của nhà nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Việc 
đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn luyện - Bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885 được được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh tại 
Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: Cải tạo, nâng cấp nhà trung tâm Sở chỉ huy, 
nhà ở học viên, nhà ở sĩ quan, nhà ăn, hội trường.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
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d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án được HĐND tỉnh thống 
nhất cho phép thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư tại 
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 
2021; được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự bố trí kế hoạch 
vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 là 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn 
số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại 
của kế hoạch đầu tư công năm 2021. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 62/BC-SKHĐT ngày 
22/02/2021, với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự kiến bố trí 3 tỷ đồng 
từ nguồn ngân sách tỉnh. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy tiến 
độ dự án 2021-2022 là phù hợp kế hoạch phân bổ vốn.

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp xác định 

từ khối lượng, đơn giá công tác xây dựng tổng hợp tính theo thiết kế sơ bộ; đơn 
vị thẩm định nhận thấy giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư cơ bản phù hợp; giá trị 
tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy 
định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại 
chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm Huấn 
luyện - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885. 
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCHQS tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Dự án: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng 
kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 260/TTr-BCH 
ngày 22/01/2021 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình 
Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng kiến thức 
QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại 
Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885, 
như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Tờ trình số 260/TTr-BCH ngày 22/01/2021 về thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn công trình Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn 
luyện – bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885;

2. Báo cáo số 262/BC-BCH ngày 22/01/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn 
luyện – bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885;

3. Báo cáo số 263/BC-BCH ngày 22/01/2021 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 
về thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh 
trại Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 
885;

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước;
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
3. Các văn bản liên quan:
- Văn bản số 7741/UBND-NC ngày 30/12/2020 về khảo sát, sửa chữa 
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doanh trại Trung đoàn 885/BCHQS tỉnh làm khu cách ly y tế tập trung;
- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
- Văn bản số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về báo 

cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

- Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021.

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

- Pháp lý liên quan khác. 
III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm 
định

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – bồi 
dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Chủ đầu tư dự kiến dự án: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
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7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 100%.
8. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2022.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 284/STC-ĐT 

ngày 03/02/2021 của Sở Tài chính)
Công trình Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ 
trì lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Quyết định 
số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, với dự kiến tổng mức đầu tư 5.000 triệu 
đồng. 

Nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, 
cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung 
đoàn bộ binh 885, với tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách 
tỉnh, trong đó: năm 2021: 3.000 triệu đồng; năm 2022: 2.000 triệu đồng, đề nghị 
Sở Kế hoạch và đầu tư làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thống nhất tên 
gọi của dự án. 

Về nguồn vốn đầu tư của dự án Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Nam, HĐND tỉnh Quảng Nam có Công văn 
số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn 
lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, thống nhất danh mục dự án và mức bố 
trí kế hoạch vốn năm 2021, tổng mức đầu tư 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân 
sách tỉnh, trong đó: kế hoạch vốn năm 2021 (từ nguồn tiết kiệm chi): 3.000 triệu 
đồng.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về chủ trương
Dự án thực hiện mục tiêu cải tạo, nâng cấp nơi tiếp nhận, cách ly y tế tập 

trung để phòng, chống dịch Covid-19, được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất 
khởi công mới trong kế hoạch 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 
72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, Công văn số 05/HĐND-VP 
ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và các Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020, Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của 
UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 2021.

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Chủ trương đầu tư Dự án được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập với tổng mức 

đầu tư dự kiến là 5.000.000.000 đồng, phù hợp mức đã dự kiến của UBND tỉnh 
tại văn bản số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 về báo cáo phương án phân bổ 
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kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm 
định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn 
ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020. Trong kế hoạch 2021, UBND tỉnh dự nguồn bố trí cho dự án là 
3.000 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế 
hoạch đầu tư công hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; dự án triển khai từ 
năm 2021, dự kiến phân kỳ đầu tư trong 02 năm đảm bảo theo quy định tại Luật 
Đầu tư công, đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh giai 
đoạn này.

3. Về tên gọi dự án
Tên dự án tại hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh lập là “Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – 
bồi dưỡng kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885” vẫn đảm bảo phù hợp 
chủ trương, mục tiêu đầu tư ban đầu được HĐND, UBND tỉnh thống nhất: “Sửa 
chữa Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Nam”. 

IV. Kết luận
Dự án Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện – bồi dưỡng 

kiến thức QP&AN/ Trung đoàn bộ binh 885 có thời gian đầu tư phù hợp, dự 
kiến đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Trên cơ sở các thủ tục đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn 
ngân sách tỉnh triển khai thực hiện dự án từ năm 2021, đảm bảo theo phân kỳ 
tiến độ thực hiện dự án.

Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư tiếp theo 
theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, LĐVX, TĐDA.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư dự án: Sửa chữa, cải tạo chống thấm Trụ sở 

Tỉnh ủy Quảng Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1757/SKHĐT-TĐDA ngày 
13/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo chống thấm Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, Sở Xây 
dựng có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương.
2. Hồ sơ thiết kế cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo định hiện 

hành; lưu ý có biện pháp gia cố mái theo tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng 
Phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà và công trình của Viện Khoa học 
Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng và áp dụng đơn giá, định mức, chế độ chính 
sách phù hợp ở các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, kính đề nghị Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, Trang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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