
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1146  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   06    tháng  3   năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ 

sở làm việc Báo Quảng Nam, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

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

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo công năng sử dụng 

đồng thời đáp ứng nhu cầu của Báo Quảng Nam hiện nay. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

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

7. Địa điểm thực hiện: 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 9.450.000.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm năm 
mươi triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Khối nhà làm việc và hội trường: Nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 776m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Mái 

lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm, hệ vì kèo thép, trần pima khung nổi. Cửa đi, cửa sổ 

bằng nhựa lõi thép. Nền, sàn lát gạch granite; bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 

không nung, hoàn thiện lát đá granite. Tường bao che và tường thu hồi xây gạch 

ống không nung, hoàn thiện lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, 

phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

- Các hạng mục phụ trợ khác: tường rào, san nền, nền sân và cây xanh. 
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- Thiết bị: Hệ thống trang âm phòng thu, hệ thống đèn phòng thu, thiết bị 

studio phòng thu. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 34/BC-BQL ngày 11/01/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Báo Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 86 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 04  tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn 

Công trình: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

         Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

Theo đề nghị của BQL Dự án ĐTXD tỉnh về thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

tại Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 11/02/2020; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối 

vốn và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn về đầu tư 

xây dựng công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam, 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 35/TTr-BQL ngày 11/02/2020 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh 

về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư xây 

dựng công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. 

2. Báo cáo 34/BC-BQL ngày 11/02/2020 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh về 

Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 

làm việc Báo Quảng Nam. 

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc 

Báo Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014. 

2. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

3. Căn cứ các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

4. Căn cứ các Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2020. 

5. Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

III. Tổ chức thẩm định 
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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: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/2/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

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

1. Tên công trình: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C 

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

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm đầu tư: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 9,45 tỷ đồng (Chín tỷ, bốn trăm năm mươi 

triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 9,45 tỷ đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực quản 

lý nhà nước. 

10. Thời gian thực hiện: 2020 -2021. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư; thực hiện theo quy định tại 

Luật Xây dựng  năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án về đầu tư xây dựng. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020): 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 HĐND tỉnh Quảng Nam 

thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 

đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 đã giao danh mục 28 dự án đầu tư khởi công mới, trong đó có 

dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. Tuy nhiên, chưa giao cụ thể tổng mức 

đầu tư cũng như mức vốn bố trí từng dự án. 

Về mức vốn bố trí năm 2020, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn 2020 số tiền 256,663 tỷ đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu nguồn vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 để thực hiện dự án. 
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Về tổng mức dự án, Theo Sở Tài chính năm 2021 là năm đầu thời kỳ ổn 

định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó, hơn nữa phải 

trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền lương, 

nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh và bổ 

sung vốn đầu tư gặp khó khăn, do vậy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu tham mưu tổng mức đầu tư phù hợp, trong khả năng cân đối vốn đầu tư 

trung hạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về danh mục đầu tư công: Công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư năm 2020, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 

tại các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. 

2. Nguồn vốn và cân đối vốn: Trên cơ sở trong khả năng dự nguồn kế 

hoạch vốn năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất đầu tư Công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng 

Nam với tổng mức đầu tư tối đa 9,45 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí 

tối đa 4 tỷ đồng, còn lại dự kiến bố trí chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

3. Mức vốn bố trí: Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện và tổng giá trị 

quyết toán hoàn thành công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND 

tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án tối đa 9,45 tỷ đồng, trong thời gian không 

quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

IV. Kết luận 

Công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư năm 2020, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh tại 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống 

nhất đầu tư Công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam với tổng mức đầu tư tối 

đa 9,45 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2020 bố trí tối đa 4 tỷ đồng; trên cơ sở 

kế hoạch vốn được HĐND tỉnh thông qua, sẽ tham mưu bố trí theo tiến độ thực 

hiện dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

theo đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
 

 

 



1 
 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  87  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04  tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 36/TTr-BQL ngày 11/02/2020 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. 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: 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam, 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 34/BC-BQL ngày 11/02/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

4. 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 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- 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 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 
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- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 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, Báo Quảng Nam. 

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: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 9.450.000.000 đồng (Chín tỷ, bốn trăm năm 

mươi triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quản lý nhà nước.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2021. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Sở Xây dựng (Công văn số 226/SXD-VP ngày 24/02/2020): 

- Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đất đai của dự án theo quy định (đối với 

phần đất mở rộng theo Trích đo địa chính thửa đất số 161/TĐ-VPĐK ngày 

04/8/2014). 

- Các chỉ tiêu quản lý về xây dựng đối với khu đất của dự án cần tuân thủ các 

quy định sau: 

+ Mật độ xây dựng ≤ 65%; 

+ Chỉ giới xây dựng tối thiểu 10m đối với đường Phan Bội Châu; 

+ Tầng cao tối đa là 10 tầng; 

+ Chiều cao ≤ 39m; 

+ Khoảng lùi biên tối thiểu 2m. 

- 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. 

2. Báo Quảng Nam (Công văn 46-CV/BQN ngày 17/02/2020 của Báo 

Quảng Nam):   

a. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý của dự án: 

- Công trình trụ sở làm việc của Báo Quảng Nam hiện nay (142 Phan Bội 

Châu, TP.Tam Kỳ) được đầu tư xây dựng từ năm 2000, đưa vào sử dụng năm 

2001, với quy mô đầu tư phục vụ cho sản xuất báo in (04 kỳ/tuần), đáp ứng chỗ 
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làm việc cho khoảng 40 người. Từ  đó đến nay, Báo Quảng Nam liên tục phát 

triển. Cùng với việc tăng trang, tăng kỳ xuất bản báo in (từ năm 2012 đến nay, 

Báo Quảng Nam xuất bản 06 kỳ báo in/tuần; mỗi kỳ 12 trang đối với báo thường 

(phát hành liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu) và 16 trang đối với báo cuối tuần (phát 

hành thứ Sáu)); đồng thời từ Trang tin điện tử tổng hợp, đã phát triển thành Báo 

Quảng Nam điện tử (theo Giấy phép xuất bản số 278/GP-BTTTT, ngày 30/5/2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Phát triển báo điện tử đang là xu thế chung của báo chí cả nước trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghệ thông tin và truyền thông đang phát triển mạnh 

mẽ và chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại khoản 4, điều 1, Quyết định 

362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy 

hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã nêu rõ quan điểm: 

“Phát triển báo chí phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, 

truyền thông thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy 

lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp 

thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong nước và quốc tế; 

hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng”. 

Để bảm đảm phát triển song hành cả báo in và báo điện tử, góp phần phục 

vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của công 

chúng trong và ngoài tỉnh trong giai đoạn mới, việc đầu tư mở rộng Trụ sở làm 

việc của Báo Quảng Nam là hết sức cần thiết. 

- Chủ trương đầu tư công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam đã được các 

cấp thẩm quyền thống nhất tại các văn bản: 

+ Thông báo số 605-TB/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Báo Quảng Nam: “Thống 

nhất chủ trương mở rộng, đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc Báo Quảng Nam, đề 

nghị cơ quan Báo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập các thủ tục theo quy 

định, trình cấp thẩm quyền bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2015-

2020 hoặc giai đoạn 2021-2025” (điểm 3.3); 

+ Nghị quyết số 36-NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020. 

b. Về quy mô đầu tư: 

Để thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 

04/02/2020, tại Trụ sở Báo Quảng Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Quảng Nam (đơn vị chủ đầu tư) và Báo Quảng Nam (đơn vị sử dụng công trình) 

đã có buổi làm việc nhằm thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến 

quy mô đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. Căn cứ nhu 

cầu của đơn vị, mặt bằng hiện trạng và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách 

tỉnh, hai bên đã thống nhất về quy mô đầu tư như đề xuất của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 36/TTr-BQL ngày 11/02/2020 và hồ sơ kèm 

theo. 

c. Về tiến dộ đầu tư: 

Công trình Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam thuộc nhóm C, cấp công trình 
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dân dụng cấp III, được triển khai xây dựng trên mặt bằng đã có sẵn (trừ các hạng 

mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, san nền trên diện tích hơn 400m2 để cải 

tạo cảnh quan). Hơn nữa, xét nhu cầu cấp thiết về việc sớm đưa vào sử dụng công 

trình để phát huy hiệu quả sử dụng và vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, Báo Quảng 

Nam kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị 

chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) khẩn trương triển khai các 

thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng công trình trong quý II/2020, hoàn 

thành và đưa vào sử dụng công trình trong năm 2020.       

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam được xây dựng và bàn giao công trình đưa 

vào sử dụng từ năm 2001với quy mô đầu tư phục vụ cho sản xuất báo in 04 

kỳ/tuần, đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 40 người. Tuy nhiên, hiện Báo Quảng 

Nam đã tăng trang, tăng kỳ báo in lên 06 kỳ/tuần đồng thời Trang tin điện tử tổng 

hợp đã Phát triển thành Báo Quảng Nam điện tử. Để đáp áp nhu cầu của Báo 

Quảng Nam hiện nay và đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo công năng 

sử dụng thì việc đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam là rất 

cần thiết. 

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 Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 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: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

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 9.450.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

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:  

- Khối nhà làm việc và hội trường: nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 776m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sàn mái bằng bê tông cốt thép. Mái 

lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm, hệ vì kèo thép, trần pima khung nổi. Cửa đi, cửa sổ 

bằng nhựa lõi thép. Nền, sàn lát gạch granite; bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 

không nung, hoàn thiện lát đá granite. Tường bao che và tường thu hồi xây gạch 

ống không nung, hoàn thiện lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, 

phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

- Các hạng mục phụ trợ khác: tường rào, san nền, nền sân và cây xanh. 
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- Thiết bị: Hệ thống trang âm phòng thu, hệ thống đèn phòng thu, thiết bị 

studio phòng thu. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: . 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2021 là phù hợp với tiến độ xây dựng 

công trình. 

f) 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, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp kết hợp 

nhiều phương pháp. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trên cơ sở 

các Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; số 3915/QĐ-UBND ngày 

04/11/206; số 1633/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chi 

phí xây dựng được lập dựa trên suất vốn đầu tư được Bộ Xây dựng công bố tại 

Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020; trên cơ sơ công trình tương tự được 

phê duyệt và dự tính khối lượng theo thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công 

việc thực hiện theo quy định của nhà nước. Chi phí thiết bị được lập trên cơ sở 

báo giá của các nhà cung cấp. 

Giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng 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 Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam. Kính đề nghị UBND 

tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL DA ĐTXD tỉnh (đ/b); 
- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN  

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ - CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG - SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ: 

Khi xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, kèm theo sự phát triển của 

công nghệ hiện đại, thì việc làm báo truyền thống ngày càng tỏ ra kém phù hợp 

với tốc độ tiếp nhận thông tin ngày càng nhanh của người đọc hiện nay. Chính 

điều này đã thúc đẩy các tòa soạn điện tử phát triển theo những xu hướng tất yếu 

của thời đại. Vì vây, để việc làm báo phát triển theo xu hướng của thời đại hiện 

nay, thì việc làm báo điện tử cần phải được chú trọng, quan tâm thực hiện. 

Tuy nhiên theo hiện trạng của Trụ sở Báo Quảng Nam hiện tại chỉ để phục 

vụ thực hiện nhiệm vụ làm báo truyền thống, không đảm bảo điều kiện cần thiết 

để phục vụ việc làm báo điện tử. Chính vì vậy, việc xây dựng mở rộng trụ sở 

làm việc Báo Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ làm báo điện tử là thật sự cần 

thiết.  

 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ Quy định 

về Quản lý dự  án đầu tư xây dựng; 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

- Biên bản làm việc ngày 04/02/2020 về các nội dung đầu tư công trình: 

Trụ sở Báo Quảng Nam 

http://www.quyettoan.vn/dutoan/Luat-Xay-dung-so-502014QH13-vn-3-509-3.aspx
http://www.quyettoan.vn/dutoan/Nghi-dinh-so-592015NDCP-ngay-18062015-cua-Chinh-phu-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-vn-3-528-3.aspx


CHƢƠNG 2 

MỤC TIÊU - QUY MÔ - ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ  

 

I. MỤC TIÊU ĐẦU TƢ: 

Đáp ứng mục tiêu lâu dài trong việc thực hiện nhiệm vụ làm báo điện tử 

theo hướng hiện đại hóa. 

 

II. HIỆN TRẠNG XÂY DỰNG: 

1. Địa điểm: Trụ sở báo làm việc Báo Quảng Nam được xây dựng trong 

khuôn viên chung của Báo Quảng Nam tại địa chỉ: 142 Phan Bội Châu, thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 

 

2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khác : 

a. Cấp điện: 

Hiện trạng công trình được cấp điện từ nguồn điện cấp cho các công trình 

trong khuôn viên Trụ sở Báo Quảng Nam. 

b. Hệ thống nƣớc sạch: Sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước 

sạch của thành phố. 

c. Hệ thống nƣớc thải: Nguồn nước tiếp nhận nước vào hệ thống nước 

thải sau khi xử lý xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. 

 



III. QUY MÔ ĐẦU TƢ: 

Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đầu tư của dự án, tại buổi làm việc 

với đơn vị sử dụng ngày 04/02/2020 đã thống nhất đề xuất phương án, quy mô 

đầu tư như sau: 

1. Xây dựng: 

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 776m
2
, gồm: 

- Khối nhà làm việc và hội trường – 2 tầng:  

+ Tầng 1 có diện tích khoảng 346m
2
, bố trí 01 phòng thu truyền hình trực 

tuyến diện tích khoảng 67m
2
, 01 phòng kỹ thuật diện tích 25m

2
, 01 phòng thư 

viện diện tích khoảng 36m
2
, 02 phòng làm việc diện tích khoảng 18m

2
, 01 

phòng làm việc lớn diện tích khoảng 30m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện tích 

khoảng 18m
2
. Còn lại là diện tích hành lang và cầu thang. 

+ Tầng 2 có diện tích khoảng 430m
2
, bố trí 01 phòng hội trường có sức 

chứa 180 người với diện tích khoảng khoảng 235m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện 

tích khoảng 28m
2
, 01 phòng kho khoảng 7m

2
. Còn lại là diện tích hành lang, khu 

giải lao và cầu thang. 

- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét 

- Các hạng mục phụ trợ: Tường rào xây mới, san nền và sân vườn cảnh quan. 

2. Thiết bị: 

Trang thiết bị phòng thu gồm: 

+ Trang âm phòng thu 

+ Hệ thống đèn phòng thu 

+ Thiết bị studio phòng thu 

 

IV. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ: 

1. Giải pháp thiết kế kiến trúc:  

Công trình được thiết kế khối nối liên kết với khối nhà làm việc 3 tầng hiện 

trạng theo trục hành lang trong, đảm bảo về thông gió, chiếu sáng tự nhiên cho 

các phòng làm việc mới và hiện trạng. Sáu khi hoàn thiện sẽ tạo thành 1 khối 

nhà hợp nhất với 2 trục cầu thang. Màu sắc sơn được chọn đảm bảo hài hòa với 

khối nhà hiện trạng 

2. Giải pháp thiết kế cấp điện công trình và chiếu sáng:  

Công trình được cấp điện từ nguồn điện của khu vực sau đó cấp vào cho 

các khối nhà. Cấp điện cho các khối nhà lấy từ 1 tủ điện chính, từ tủ điện chính 

sẽ cấp điện đến các phòng chức năng. Chiếu sáng nhân tạo bằng hệ thống đèn 

hiện có trên thị trường. Chiếu sáng tự nhiên bằng hệ thống cửa sổ và cửa đi. 

3. Giải pháp thiết kế cấp và thoát nước: 



- Cấp nước: Sử dụng ống nhựa PVC. 

- Thoát nước: Sử dụng ống nhựa PVC. 

+ Thoát nước mưa được dẫn vào mương nước chạy quanh nhà và thoát ra 

mương nước phía đường chính của công trình. 

+ Thoát nước rửa trong các khối được thoát bằng các ống dẫn riêng và gom 

về bể xử lý nước, xử lý nước khi thải ra ngoài. 

+ Nước thoát phân được dẫn vào hầm tự hoại để chứa - lắng - lọc trước khi 

thoát ra hố thấm đặt ngoài nhà. 

4. Giải pháp kết cấu:  

Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sàn mái, cầu thang bằng bê tông cốt thép, kết 

hợp móng bê tông đá 2x4 M150 chịu lực. Bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 

th  không nung, hoàn thiện lát đá gratnit kết hợp lan can xây gạch, tay vịn inox; 

Mái lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm C100x50x15, hệ vì kèo thép định hình, trần 

prima khung nổi; Cửa đi, cửa sổ bằng nhựa lõi thép kính trắng, kính mờ cường 

lực, có khung hoa sắt bảo vệ; Nền, sàn lát gạch granit 600x600; Nền khu vệ sinh 

lát gạch chống trượt 300x300, tường ốp gạch 300x600 cao 1,8m; Tường bao che 

và tường thu hồi xây gạch ống không nung VXM mác 75, hoàn thiện nhà lăn 

sơn 03 nước. 

V. Nhóm và cấp công trình:  

- Công trình thuộc nhóm C.  

- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III. 



CHƢƠNG 3 

TỔNG MỨC ĐẦU TƢ - DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. TỔNG MỨC ĐẦU TƢ  

1. Cơ sở lập kinh phí 

- Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014; 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban 

hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Các văn bản hướng dẫn và báo giá tham khảo khác. 

2. Tổng mức đầu tƣ: 9.446.725.000 đồng. 

(Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng). 

Trong đó : 

+ Chi phí xây dựng  :  4.639.772.000 đồng; 

+ Chí phí thiết bị :          2.944.452.000 đồng; 

+ Chi phí quản lý dự án :             226.286.000 đồng; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       475.815.000 đồng; 

+ Chi phí khác  :          169.230.000 đồng; 

+ Chi phí BT, HTTĐC :  541.326.000 đồng; 

+ Chi phí dự phòng  :             449.844.000 đồng. 

http://giaxaydung.vn/resources/luat-xay-dung-moi-so-50-qh13-2014-ngay-18-6-2014.9/
http://giaxaydung.vn/resources/luat-dau-thau-so-43-2013-qh13-ngay-26-11-2013.11/
http://giaxaydung.vn/resources/nghi-dinh-so-32-2015-nd-cp-ngay-25-3-2015-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.7/
http://giaxaydung.vn/resources/nghi-dinh-so-32-2015-nd-cp-ngay-25-3-2015-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung.7/


BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ 

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ LÀM VIỆC BÁO QUẢNG NAM 

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM 
 
 

 

 

     

Đơn vị tính: Đồng 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ 

KÝ 

HIỆU CÁCH TÍNH 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

I Chi phí xây dựng (bao gồm hạng mục chung) Gxd Bảng tính 4.639.772.000 

II Chi phí thiết bị Gtb Bảng tính 2.944.452.000 

III Chi phí quản lý dự án Gqlda (Gxd+Gtb)/1,1 * 3,282%   226.286.000 

IV Chi phí tƣ vấn xây dựng Gtv Gtv1+…+Gtv8 475.815.000 

1 Chi phí khảo sát địa chất Gtv1 Dự toán 30.790.000 

2 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Gtv2 Gxd/1,1* 4,548% *1,1 211.017.000 

3 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Gtv3 Gxd/1,1* 0,258% *1,1 11.971.000 

4 Chi phí thẩm tra dự toán Gtv4 Gxd/1,1* 0,250% *1,1*1,2 13.919.000 

5 Chi phí lập HSMT + đánh giá HSDT gói xây lắp Gtv5 Gxd/1,1* 0,432% *1,1 20.044.000 

6 Chi phí lập HSMT + đánh giá HSDT gói MSTB Gtv6 Gtb/1,1* 0,367% *1,1 10.806.000 

7 Chi phí giám sát thi công Gtv7 Gxd/1,1* 3,285% *1,1 152.417.000 

8 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtv8 Gtb/1,1* 0,844% *1,1 24.851.000 

V Chi phí khác Gk Gk1+…Gk9 169.230.000 

1 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Gk1 TMĐT* 0,019%   1.796.000 

2 Phí thẩm định, phê duyệt PCCC Gk2 TMĐT* 0,00967%   914.000 

3 
Chi phí thẩm định HSMT và chi phí thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL 
Gk3 Gxd/1,1* 0,100%   4.550.000 

4 
Chi phí thẩm định HSMT và chi phí thẩm định 

kết quả  lựa chọn nhà thầu gói MSTB 
Gk4 Gtb/1,1* 0,100%   2.677.000 



5 Chi phí bảo hiểm công trình Gk5 (Gxd+Gtb)/1,1 * 0,110% *1,1 8.343.000 

6 Chi phí kiểm toán công trình Gk6 TMĐT* 1,133% *1,1 107.069.000 

7 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Gk7 TMĐT* 0,683% *50% 32.272.000 

8 Chi phí vệ sinh môi trường Gk8 Gxd/1,1* 0,050% *1,1 2.320.000 

9 Chi phí thẩm định giá thiết bị Gk9 (7,4+(Gtb/1.000.000-2.000)*0,2%)*1.000.000 9.289.000 

VI Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ Gbt 

QĐ 1103/QĐ-UBND ngày 28/3/2016, QĐ 

3915/QĐ-UBND ngày 04/11/2016, QĐ 

1633/QĐ-UBND ngày 25/5/2018  

541.326.000 

VII Chi phí dự phòng Gdp Gdp1 449.844.000 

1 
Chi phí dự phòng cho yếu tố phát sinh khối 

lượng 
Gdp1 

(Gbt+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)* 5,00% 449.844.000 

  Tổng mức đầu tƣ TMĐT Gbt+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp 9.446.725.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ: Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

Năm 
Nguồn vốn 

NSTW (đồng) 

Nguồn vốn 

NSĐP (đồng) 

Nguồn vốn 

khác (đồng) 

Năm 2020  5.000.000.000  

Năm 2021 trở đi  4.446.725.000  

Tổng  9.446.725.000  
 

III. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ công: Nguồn vốn thực hiện dự 

án là nguồn ngân sách tỉnh. 

 

IV. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự 

án sau khi hoàn thành 

Dự án sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý 

sử dụng là Báo Quảng Nam. 

 

V. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội; xác định sơ bộ hiệu 

quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

a. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng của dự án: 

Vì đây là dự án thực hiện trong khuôn viên của Trụ sở Báo Quảng Nam 

nên để đảm bảo công tác diễn ra bình thường thì trong quá trình thi công cần 

tuân thủ những quy định sau: 

- Xung quanh công trình phải có hàng rào che chắn cách ly với khu vực 

ngoài phạm vi công trường để đảm bảo vệ sinh, an toàn cho các công trình, trụ 

sở làm việc lân cận. 

- Vật tư, vật liệu đến công trường phải được che chắn, chống bụi. 

- Nước thải và nước trong quá trình thi công xây dựng và sinh hoạt phải 

được thu gom về mương dẫn và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 

để không gây ảnh hưởng, ô nhiễm đến môi trường.     

- Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 

rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh 

hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, 

thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Nhìn 

chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 

ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn 

phát sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt. 

- Tác động đến môi trường là không thể tránh, tuy nhiên những tác động đó 

đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động 



chưa được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi 

trường. 

b. Sơ bộ hiệu quả của dự án: 

Dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam được thực hiện nhằm phục vụ việc 

làm báo điện tử, tạo không gian làm việc tiện lợi để phát huy hiệu quả việc làm 

báo điện tử theo xu hướng hiện nay. 

 

VI. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Nhằm sớm phát huy được công năng sử dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

- Quý I/2020: Khảo sát và lập Báo cáo chủ trương đầu tư xây dựng công 

trình để trình Hội đồng UBND tỉnh phê duyệt; 

- Quý II/2020: Lập và trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ  

- Quý III/2020: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công 

- Quý IV/2020 - Qúy II/2021: Thi công hoàn thành công trình  

- Quý III/2021 - Quý IV/2021: Bàn giao đưa vào sử dụng, Phê duyệt quyết 

toán công trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƢƠNG 4 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN - KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN      

- Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

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

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. 

- Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

 

II. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 

Trên đây báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Trụ sở Báo Quảng 

Nam”, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính đề nghị 

HĐND tỉnh cùng các cấp thẩm quyền sớm xem xét, phê duyệt. 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, HĐND tỉnh phê duyệt Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên để Ban sớm triển khai các bước tiếp theo./. 



 1 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   34/BC-BQL        Quảng Nam, ngày   11  tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ  

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 

số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 

02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 

2020; 

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

Sau khi xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương Trụ sở làm việc Báo Quảng 

Nam và các văn bản pháp lý liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư của dự án với các nội dung chính sau: 

I. Thông tin chung của dự án: 

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

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-46cd8.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-494d7.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-161-2016-nd-cp-co-che-dac-thu-quan-ly-dau-tu-xay-dung-du-an-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-5153f.html
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7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng: 9.446.725.000 đồng. 

(Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng). 

Trong đó : 

+ Chi phí xây dựng  :  4.639.772.000 đồng; 

+ Chí phí thiết bị :          2.944.452.000 đồng; 

+ Chi phí quản lý dự án :             226.286.000 đồng; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       475.815.000 đồng; 

+ Chi phí khác  :          169.230.000 đồng; 

+ Chi phí BT, HTTĐC :  541.326.000 đồng; 

+ Chi phí dự phòng  :             449.844.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh. 

- Ngân sách tỉnh: 9.446.725.000 đồng. 

- Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn Ngân sách tỉnh, được dự kiến phân 

kỳ đầu tư như sau: 

Năm Nguồn vốn NS tỉnh (đồng) 

Năm 2020 5.000.000.000 

Năm 2021 trở đi 4.446.725.000 

Tổng 9.446.725.000 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Quản lý nhà nước. 

10. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Quy mô đầu tư: 

12.1. Xây dựng: 

a) Xây dụng mới khối nhà làm việc và hội trường – 2 tầng:  

+ Tầng 1 có diện tích khoảng 346m
2
, bố trí 01 phòng thu truyền hình trực 

tuyến diện tích khoảng 67m
2
, 01 phòng kỹ thuật diện tích 25m

2
, 01 phòng thư 

viện diện tích khoảng 36m
2
, 02 phòng làm việc diện tích khoảng 18m

2
, 01 

phòng làm việc lớn diện tích khoảng 30m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện tích 

khoảng 18m
2
. Còn lại là diện tích hành lang và cầu thang. 

+ Tầng 2 có diện tích khoảng 430m
2
, bố trí 01 phòng hội trường có sức 

chứa 180 người với diện tích khoảng khoảng 235m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện 

tích khoảng 28m
2
, 01 phòng kho khoảng 7m

2
. Còn lại là diện tích hành lang, khu 

giải lao và cầu thang. 
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Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sàn mái, cầu thang bằng bê tông cốt thép, kết 

hợp móng bê tông đá 2x4 M150 chịu lực. Bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 

th  không nung, hoàn thiện lát đá gratnit kết hợp lan can xây gạch, tay vịn inox; 

Mái lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm C100x50x15, hệ vì kèo thép định hình, trần 

prima khung nổi; Cửa đi, cửa sổ bằng nhựa lõi thép kính trắng, kính mờ cường 

lực, có khung hoa sắt bảo vệ; Nền, sàn lát gạch granit 600x600; Nền khu vệ sinh 

lát gạch chống trượt 300x300, tường ốp gạch 300x600 cao 1,8m; Tường bao che 

và tường thu hồi xây gạch ống không nung VXM mác 75, hoàn thiện nhà lăn 

sơn 03 nước. 

b) Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét 

c) Các hạng mục phụ trợ: Tường rào xây mới, san nền và sân vườn cảnh quan. 

12.2. Thiết bị 

Trang thiết bị phòng thu gồm: 

+ Trang âm phòng thu 

+ Hệ thống đèn phòng thu 

+ Thiết bị studio phòng thu 

13. Các thông tin khác: 

- Loại công trình: Công trình dân dụng. 

- Cấp công trình: Công trình cấp III 

II. Ý kiến thẩm định nội bộ: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Khi xã hội ngày càng hiện đại và phát triển, kèm theo sự phát triển của 

công nghệ hiện đại, thì việc làm báo truyền thống ngày càng tỏ ra kém phù hợp 

với tốc độ tiếp nhận thông tin ngày càng nhanh của người đọc hiện nay. Chính 

điều này đã thúc đẩy các tòa soạn điện tử phát triển theo những xu hướng tất yếu 

của thời đại. Vì vây, để việc làm báo phát triển theo xu hướng của thời đại hiện 

nay, thì việc làm báo điện tử cần phải được chú trọng, quan tâm thực hiện. 

Tuy nhiên theo hiện trạng của Trụ sở Báo Quảng Nam hiện tại chỉ để phục 

vụ thực hiện nhiệm vụ làm báo truyền thống, không đảm bảo điều kiện cần thiết 

để phục vụ việc làm báo điện tử. Chính vì vậy, việc xây dựng mở rộng trụ sở 

làm việc Báo Quảng Nam để thực hiện nhiệm vụ làm báo điện tử là thật sự cần 

thiết. 

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới trụ sở làm việc để đáp ứng mục tiêu 

lâu dài trong việc thực hiện nhiệm vụ làm báo điện tử theo hướng hiện đại hóa. 

3. 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 đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà 

nước. 



 4 

4. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; QH phát triển ngành, lĩnh vực: 

Việc đầu tư dự án phù hợp với các văn bản: 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

5. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm 

C: Tuân thủ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

6. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các quy định của 

nhà nước. 

b) Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

c) Phạm vi, địa điểm: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

- Ngân sách tỉnh: 9.446.725.000 đồng. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 

theo thời gian cụ thể: 

+ Năm 2020: 5.000.000.000 đồng; 

+ Năm 2021 trở đi: 4.446.725.000 đồng. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

thời gian, tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020-2021 là phù hợp.  

- Nội dung báo cáo cơ bản xác định sơ bộ, đánh giá, tính toán về hiệu quả 

xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

III. Kiến nghị của cơ quan thẩm định: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam, địa 

điểm: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cơ bản đáp 

ứng yêu cầu, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án. 

Kính trình ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- UBND tỉnh; 

- LĐ Ban (b/c); 

- Lưu: VP,KHKT. 
 

 GIÁM ĐỐC  

 

(Đã ký) 

 

Đặng Bá Dự 

 

 

  



1 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Số:  35/TTr-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 11 tháng  02  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn dự án 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 
 
 

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

 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 

số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 

của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự 

án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 04/02/2020 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Quảng Nam với Báo Quảng Nam về việc xác định quy mô đề xuất 

chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam; 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính trình UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

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

2. Dự án nhóm: C 

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

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-46cd8.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-494d7.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-161-2016-nd-cp-co-che-dac-thu-quan-ly-dau-tu-xay-dung-du-an-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-5153f.html
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4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng: 9.446.725.000 đồng. 

(Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng). 

Trong đó : 

+ Chi phí xây dựng  :  4.639.772.000 đồng; 

+ Chí phí thiết bị :          2.944.452.000 đồng; 

+ Chi phí quản lý dự án :             226.286.000 đồng; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       475.815.000 đồng; 

+ Chi phí khác  :          169.230.000 đồng; 

+ Chi phí BT, HTTĐC :  541.326.000 đồng; 

+ Chi phí dự phòng  :             449.844.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Đầu tư xây dựng cơ bản. 

10. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Các thông tin khác: 

- Loại cấp công trình: Dân dụng, cấp III. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng 

Nam. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Trụ 

sở làm việc Báo Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

- Biên bản làm việc ngày 04/02/2020 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Quảng Nam với Báo Quảng Nam về việc xác định quy mô đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam; 
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Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VP; QLDA3. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

Đặng Bá Dự 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Số:  36 /TTr-BQL Quảng Nam, ngày  11  tháng 02 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C 

Dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

 

             Kính gửi:  

    - UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 

số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 

02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 

2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 04/02/2020 giữa Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Quảng Nam với Báo Quảng Nam về việc xác định quy mô đề 

xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính trình Sở Kế hoạch 

và đầu tư thẩm định, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C, dự án Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam 

với các nội dung chính sau: 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-46cd8.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-494d7.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-161-2016-nd-cp-co-che-dac-thu-quan-ly-dau-tu-xay-dung-du-an-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-5153f.html
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1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam; 

2. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:  

Xây dựng mới trụ sở làm việc để đáp ứng mục tiêu lâu dài trong việc thực 

hiện nhiệm vụ làm báo điện tử theo hướng hiện đại hóa. 

4. Quy mô đầu tư:  

4.1. Xây dựng: 

a) Xây dụng mới khối nhà làm việc và hội trường – 2 tầng:  

+ Tầng 1 có diện tích khoảng 346m
2
, bố trí 01 phòng thu truyền hình trực 

tuyến diện tích khoảng 67m
2
, 01 phòng kỹ thuật diện tích 25m

2
, 01 phòng thư 

viện diện tích khoảng 36m
2
, 02 phòng làm việc diện tích khoảng 18m

2
, 01 

phòng làm việc lớn diện tích khoảng 30m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện tích 

khoảng 18m
2
. Còn lại là diện tích hành lang và cầu thang. 

+ Tầng 2 có diện tích khoảng 430m
2
, bố trí 01 phòng hội trường có sức 

chứa 180 người với diện tích khoảng khoảng 235m
2
, 01 khu vệ sinh chung diện 

tích khoảng 28m
2
, 01 phòng kho khoảng 7m

2
. Còn lại là diện tích hành lang, khu 

giải lao và cầu thang. 

Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sàn mái, cầu thang bằng bê tông cốt th p, kết 

h p móng bê tông đá 2x4 M150 chịu lực. Bậc cấp, bậc cấp cầu thang xây gạch 

th  không nung, hoàn thiện lát đá gratnit kết h p lan can xây gạch, tay vịn inox; 

Mái l p tole, xà gồ th p mạ kẽm C100x50x15, hệ vì kèo th p định hình, trần 

prima khung nổi; Cửa đi, cửa sổ bằng nhựa lõi th p kính trắng, kính mờ cường 

lực, có khung hoa sắt bảo vệ; Nền, sàn lát gạch granit 600x600; Nền khu vệ sinh 

lát gạch chống trư t 300x300, tường ốp gạch 300x600 cao 1,8m; Tường bao che 

và tường thu hồi xây gạch ống không nung VXM mác 75, hoàn thiện nhà lăn 

sơn 03 nước. 

b) Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống s t 

c) Các hạng mục phụ tr : Tường rào xây mới, san nền và sân vườn cảnh quan. 

4.2. Thiết bị 

Trang thiết bị phòng thu gồm: 

+ Trang âm phòng thu 

+ Hệ thống đèn phòng thu 

+ Thiết bị studio phòng thu 

5. Địa điểm xây dựng: Số 142 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

6. Phạm vi đầu tư: Xây mới.  
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7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng: 9.446.725.000 đồng. 

(Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm hai mươi lăm 

ngàn đồng). 

Trong đó : 

+ Chi phí xây dựng  :  4.639.772.000 đồng; 

+ Chí phí thiết bị :          2.944.452.000 đồng; 

+ Chi phí quản lý dự án :             226.286.000 đồng; 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       475.815.000 đồng; 

+ Chi phí khác  :          169.230.000 đồng; 

+ Chi phí BT, HTTĐC :  541.326.000 đồng; 

+ Chi phí dự phòng  :              449.844.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: Nguồn vốn để thực hiện dự án 

là nguồn ngân sách địa phương. 

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

10. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Quý I và Quý II/2020. 

11. Kết luận: 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính đề nghị nghị Sở 

Kế hoạch và đầu tư thẩm định, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê 

duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên để Ban sớm triển khai các bước 

tiếp theo. 

Kính trình./. 

 

Nơi nhận :          
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, QLDA3.             

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

  

 

Đặng Bá Dự 
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