
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 1948  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 09  tháng 4 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị 

cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

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

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 Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

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

cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng 

Nam, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở 

cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cơ sở 

cai nghiện ma túy Quảng Nam nhằm đảm bảo cơ sở vật chất góp phần đảm bảo 

công tác quản lý, nâng cao chất lượng điều trị, cai nghiện, đảm bảo an sinh, an ninh 

trật tự xã hội. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

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

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

6. Chủ đầu tư: Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự án: 18.000.000.000 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương. 

10. Quy mô đầu tư: 

a) Xây lắp: 

- Khu học viên:  

+ Xây dựng nhà hạnh phúc: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 80m2.  

+ Xây dựng nhà kho lưu trữ: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 105m2.  
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+ Xây dựng tường rào bảo vệ phân khu: tường rào cao 4m, tổng chiều dài 55m . 

+ Sân vườn, đường nội bộ; sân thể dục, thể thao: 

- Khu hành chính:  

+ Nhà ăn và đón tiếp gia đình học viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng  342m2.  

+ Sân đường nội bộ, tường chắn đất; nhà bảo vệ, cổng chính: 

- Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp:  

+ Xây dựng nhà thực nghiệm: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 160m2.  

+ Xây dựng nhà chăn nuôi: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 330m2.  

+ Tường rào phân khu bảo vệ: tường rào cao 2,5m, tổng chiều dài xây dựng 370m. 

+ San nền; sân đường nội bộ; hầm ủ phân; kè đá hồ nuôi cá. 

- Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính: Đường bê tông đá 

1x2 mác 250 dày 200 rộng 3.5m, chiều dài tuyến 420m; Mương thu nước hở dài 

370m rộng 0.5m; Hệ thống chiếu sáng. 

b) Trang thiết bị:  

- Trang thiết bị y tế, phục hồi sức khỏe; 

- Trang thiết bị phục vụ sinh hoạt học viên; 

- Trang thiết bị phục vụ tư vấn, giáo dục cho học viên; 

- Trang thiết bị phục vụ quản lý; công cụ hỗ trợ quản lý học viên. 

11. Thời gian thực hiện: năm 2020- 2022. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

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. 

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, 

LĐTB&XH; 

- UBND huyện Hiệp Đức; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KGVX, KTTH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

Số:  165/BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày  27 tháng  3  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 49/TTr-LĐTBXH ngày 

19/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 

bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của 

các cơ quan 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, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung 

trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 

chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam theo quy định 

của Luật Đầu tư công. 

2. Tờ trình số 49/TTr-LĐTBXH ngày 19/3/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội;  

 . Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số    BC- LĐTBXH ngày           

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Các tài liệu liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công số  9    9 QH 4. 

2. Nghị định số   6      NĐ-CP ngày            của Chính phủ về 

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

3. Nghị định số        8 NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 77      NĐ-CP ngày    tháng 9 năm      của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số   6      NĐ-CP ngày 31 

tháng    năm      của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đầu tư công và số  6     6 NĐ-CP ngày    tháng    năm    6 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    6 - 2020; 

4. Quyết định số  7 6 QĐ-TTg ngày  9 tháng    năm    9 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm     ;  

 . Công văn số 847  BKHĐT-TH ngay          9 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm     ; 
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6. Nghị quyết số  6 NQ-HĐND ngày  7       9 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch vốn đầu tư công năm     ; 

7. Quyết định số 4    QĐ-UBND ngày  8       9 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm     .  

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; Sở Xây dựng. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:   

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ 

sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

 . Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

 . Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  8.    triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Thuộc chương trình mục tiêu đầu 

tư, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy. 

  . Thời gian thực hiện: Năm     . 

  . Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

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

1.   kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 755/STC-ĐT ngày 

23/3/2020):   

Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập, dự 

kiến tổng mức đầu tư  8.    triệu đồng, hoàn thành trong năm     , từ nguồn 

ngân sách trung ương hỗ trợ    %. 

a) Về mặt kỹ thuật, hiệu quả, chủ đầu tư dự án:  

- Theo quy định của Luật xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư trên    tỷ 

đồng phải thực hiện quy trình thiết kế   bước, do đó, tiến độ thực hiện dự án 

theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề xuất trong năm      

là khó hoàn thành. 

- Nội dung, quy mô và suất đầu tư các hạng mục được đề xuất của dự án 

có một số nội dung chưa đúng với Quyết định số  6 4 QĐ-UBND ngày 

   8    8 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số  9    8 NQ-

HĐND ngày  9 7    8 của HĐND tỉnh. 

- Tại các Công văn số  9   UBND- KTTH ngày    7    9 và số 

1058/UBND-KTTH ngày           của UBND tỉnh về tập trung quyết toán dự 

án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chịu trách nhiệm theo dõi, không tham mưu UBND tỉnh giao cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư các dự án mới khi chưa trình phê 
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duyệt quyết toán các dự án tồn đọng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

giao cho đơn vị khác làm chủ đầu tư dự án, ưu tiên giao cho các Ban quản lý dự 

án xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư theo quy định. 

b) Về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn: 

Dự án đầu tư từ nguồn vốn trung ương phân bổ thực hiện đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định 

số  7 6 QĐ-TTg ngày  9       9 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại Quyết định số 4    QĐ-UBND ngày  8       9 của UBND tỉnh 

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

sách nhà nước năm     , nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đã dự nguồn 

 8.    triệu đồng cho dự án này. 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án phù hợp với dự toán ngân sách năm     . 

2.   kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 422/SXD-VP ngày 26/3/2020: 

- Khu vực thực hiện dự án thuộc quy hoạch nông thôn mới xã Sông Trà 

được UBND huyện Hiệp Đức phê duyệt, do vậy đề nghị lấy ý kiến UBND 

huyện Hiệp Đức về vị trí địa điểm và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây dựng 

đối với dự án. 

- Hồ sơ thiết kế cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo qui 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:    

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam được thành lập năm    7, trên cơ sở 

tổ chức lại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Quảng Nam, hiện trạng, cơ sở 

vật chất đảm bảo cai nghiện cho     học viên. Theo dự báo đến năm      toàn 

tỉnh sẽ có khoảng 8.4 8 người nghiện. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ 

sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Cơ sơ cai nghiện ma túy Quảng Nam là 

hết sức 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 Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện 

ma túy 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: Việc 

cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam phù hợp với 

yêu cầu Nghị quyết số  9    8 NQ-HĐND ngày  9 7    8 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý 

sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn    8-2021. 

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

Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực quy định tại khoản   Điều 8 của Luật Đầu tư công 

số  9    9 QH 4 có tổng mức đầu tư dưới 4  tỷ đồng: Dự án đề xuất có tổng 

mức đầu tư 18 tỷ đồng nên theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, dự án được 

xác định là dự án nhóm C. 
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5. Các nội dung quy định tại Điều    và Điều  6 của Luật Đầu tư công: 

5.1 Quy mô đầu tư:  

5.1.1 Xây lắp: 

a) Khu học viên:  

- Xây dựng nhà hạnh phúc: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 80m
2
.  

- Xây dựng nhà kho lưu trữ: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 105m
2
.  

- Xây dựng tường rào bảo vệ phân khu: tường rào cao 4m, tổng chiều dài 55m. 

- Sân vườn, đường nội bộ; sân thể dục, thể thao: 

b) Khu hành chính:  

- Nhà ăn và đón tiếp gia đình học viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng  

342m
2
.  

- Sân đường nội bộ, tường chắn đất; nhà bảo vệ, cổng chính: 

c) Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp:  

- Xây dựng nhà thực nghiệm: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng  160m
2
.  

- Xây dựng nhà chăn nuôi: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 330m
2
.  

- Tường rào phân khu bảo vệ: tường rào cao 2,5m, tổng chiều dài xây 

dựng 370m. 

- San nền; sân đường nội bộ; hầm ủ phân; kè đá hồ nuôi cá. 

d) Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính: Đường bê tông 

đá  x  mác     dày     rộng 3.5m, chiều dài tuyến 4  m; Mương thu nước hở 

dài 370m rộng 0.5m; Hệ thống chiếu sáng. 

5.1.2 Trang thiết bị:  

- Trang thiết bị y tế, phục hồi sức khỏe; 

- Trang thiết bị phục vụ sinh hoạt học viên; 

- Trang thiết bị phục vụ tư vấn, giáo dục cho học viên; 

- Trang thiết bị phục vụ quản lý; công cụ hỗ trợ quản lý học viên. 

5.2 Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

5.3 Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

  Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư từ năm      

tại Nghị quyết số  6 NQ-HĐND ngày  7       9. 

 Mức vốn bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương   8 tỷ đồng  cho dự án 

trên là phù hợp khả năng cân đối vốn trong năm      theo Quyết định số 

 7 6 QĐ-TTg ngày  9 tháng    năm    9 của Thủ tướng Chính phủ và Công 

văn số 847  BKHĐT-TH ngay          9 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

5.4 Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến 

độ thực hiện dự án năm   20, tuy nhiên, để phù hợp với qui mô đầu tư dự án 

nhóm C và khả năng cân đối vốn, đề nghị thời gian thực hiện dự án năm     -

2022. 

5.5 Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khái toán theo suất 

đầu tư của công trình tương tự tương đối phù hợp với qui mô đầu tư. 
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5.6 Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, 

đánh giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững. 

6. Về chủ đầu tư thực hiện dự án: 

Tại Nghị quyết số  6 NQ-HĐND ngày  7       9 của HĐND tỉnh và 

Quyết định số 4    QĐ-UBND ngày  8       9 của UBND tỉnh Quảng Nam 

đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, tại các Công văn số  9   UBND- KTTH ngày 05/7/2019 và 

Công văn số    8 UBND-KTTH ngày           của UBND tỉnh về tập trung 

quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã chỉ đạo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, không tham mưu UBND tỉnh giao 

cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư các dự án mới khi 

chưa trình phê duyệt quyết toán các dự án tồn đọng. 

Căn cứ chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời, xét qui mô đầu tư của dự án  

là các hạng mục có qui mô nhỏ, đơn giản, trang thiết bị phổ biến trên thị trường, 

yêu cầu giải ngân của nguồn vốn Trung ương trong năm     , Sở Kế hoạch và 

Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét giao cho đơn vị quản lý, sử dụng là Cơ 

sở cai nghiện ma túy làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. 

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: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị 

cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình 

HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện Quế Sơn; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\LĐTBXH\CTDT.Trungtam0506.docx) 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  158/BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 25  tháng 3 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

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

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị  

cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam 

Địa điểm: Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 

         
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 44/TTr-LĐTBXH ngà  

13/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ 

sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy 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 đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và  hả năng cân đối vốn đối 

với dự án và báo cáo kết quả thẩm định 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 44/TTr-LĐTBXH ngà  13/3/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang 

thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

2. Báo cáo số 49/BC-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ 

sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

3. Báo cáo  ết quả thẩm định nội bộ số 50/BC- LĐTBXH ngà  13/3/2020 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội; 

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. Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngà  29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2020;  



2 

 

4. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngay 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

6. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;  

7 . Công văn số 755/STC-ĐT ngà  23/3/2020 của Sở Tài chính về việc 

tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam. 

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: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án:  Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ 

sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 18.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Thuộc chương trình mục tiêu đầu 

tư, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Ý kiến của Sở Tài chính tại 

Công văn số 755/STC-ĐT ngày 23/3/2020):   

Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập, dự 

kiến tổng mức đầu tư 18.000 triệu đồng, hoàn thành trong năm 2020, từ nguồn 

ngân sách trung ương hỗ trợ 100%. 



3 

 

1. Về mặt kỹ thuật, hiệu quả, chủ đầu tư dự án:  

- Theo qu  định của Luật xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ 

đồng phải thực hiện quy trình thiết kế 2 bước, do đó, tiến độ thực hiện dự án 

theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề xuất trong năm 2020 

là khó hoàn thành. 

- Nội dung, quy mô và suất đầu tư các hạng mục được đề xuất của dự án 

có một số nội dung chưa đúng với Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 

30/8/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-

HĐND ngà  19/7/2018 của HĐND tỉnh. 

- Tại các Công văn số 3933/UBND- KTTH ngày 05/7/2019 và số 

1058/UBND-KTTH ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về tập trung quyết toán dự 

án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chịu trách nhiệm theo dõi,  hông tham mưu UBND tỉnh giao cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư các dự án mới  hi chưa trình phê 

duyệt quyết toán các dự án tồn đọng. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

giao cho đơn vị khác làm chủ đầu tư dự án, ưu tiên giao cho các Ban quản lý dự 

án xây dựng chuyên ngành làm chủ đầu tư theo qu  định. 

2. Về nguồn vốn và khả năng bố trí vốn: 

Dự án đầu tư từ nguồn vốn trung ương phân bổ thực hiện đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định 

số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

sách nhà nước năm 2020, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đã dự nguồn 

18.000 triệu đồng cho dự án này. 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án phù hợp với dự toán ngân sách năm 2020. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về hồ sơ thẩm định, thông tin dự án: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn 

vốn và  hả năng cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo qu  định của Luật đầu tư 

công và Nghị định 136/2015/NĐ-C  ngà  31/12/2015.  

2. Về chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án: Dự án đầu tư xâ  dựng 

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong năm 2020 và Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội được giao làm chủ đầu tư tại Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngà  17/12/2019 của HĐND tỉnh (Biểu số 06) và Quyết định số 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

3. Về nội dung, qu  mô đầu tư: Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 755/STC-ĐT ngà  

23/3/2020 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp. 
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 4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

Tại Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngà  29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã giao  ế hoạch vốn năm 2020 thực hiện Chương trình mục 

tiêu đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện 

ma túy cho tỉnh Quảng Nam là 18 tỷ đồng. 

Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngà  17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam đã thống nhất đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ 

sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam từ năm 2020 và dự kiến 

giao kế hoạch vốn năm 2020 là 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương (sẽ 

giao chi tiết kế hoạch vốn  hi đủ thủ tục đầu tư theo qu  định). Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội lập chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 18 tỷ 

đồng từ nguồn ngân sách trung ương, thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư nâng 

cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy là phù hợp. 

 IV. Kết luận 

  Dự án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư từ năm 2020 

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

 Mức vốn bố trí từ nguồn ngân sách trung ương (18 tỷ đồng) cho dự án 

trên là ph  hợp  hả năng cân đối vốn trong năm 2020 theo Quyết định số 

1706/QĐ-TTg ngà  29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công 

văn số 8472/BKHĐT-TH ngay 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách 

trung ương  hi đủ thủ tục đầu tư để triển khai dự án phù hợp với tiến độ thi công 

công trình. 

Trên đâ  là ý  iến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 

án Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát 

các nội dung theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 755/STC-ĐT ngà  

23/3/2020 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Đồng thời, khẩn trương triển khai 

các thủ tục đầu tư tiếp theo để đảm bảo dự án được thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn trong năm 2020 theo đúng qu  định của Luật đầu tư công và các văn 

bản pháp luật có liên quan./.  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVX.(Dần) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 



UBND TINH QUANG NAM CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
SO TAI CHfNH Dôc lap — Ttr do — Hanh phüc  

So: f( /STC-DT Quáng Nam, ngàyj.3 tháng 3 näm 2020 

V/v: Tham gia kin thm dinh 
nguôn von Va khà näng can dôi von 
Dr an Nãng cap, sCra chita co sO' v.t 
chat, bô sung trang thiêt bj ca sO' cai 
nghin ma tiy tinh Quang Nam. 

KInh giri: Sór K hoch và.D.0 tu. 

SO Tài chInh Quâng Nam nhan duçic Cong van s 368ISKHDT-LDVX 
ngày 17/3/2020 cüaS Kê hoach và Dau tu ye dê nghj, thâm djnh nguon von và 
khà nng can doi von Dr an Nâng cap, sia ch&a cci s vt chat, bô sung trang 
thiêt bi co s cai nghin ma thy tinh Quàng Nam; kern theo Th trmnh sO 44/TTr-
LDTBXH cüa SO' Lao dng - Thumg binh và xã hi vâi ni dung nhi.r trên. 

V vn d nay, SO' Tài chInh có kin thu sau: 

Dir an Nâng cap, si:ra chcta cci sO' 4t ch.t, b sung trang thit bt co sO' cai 
nghin ma thy tinh Quãng Nam do SO' Lao dng - Thuo'ng binh và xã hQi lap, dv 
kintngmc dâu ttx 18.000 triu dng, d,u tu hoàn thành trong nàm 2020, tiir 
nguon ngan sach Trung ucYng ho trçY 100/o. 

1. V m.t 1c thu.t, hiu qua, chü d.0 tu dir an: 
- Theo quy djnh cüa Lust  Xay dung, dçr an cO tong müc dâu tix trên 15 t 

dong phai thirc hin theo quy trmh thiet ke 2 buc, tien dç thrc hiçn d an duge 
So Lao d9ng - Thuong bmh va Xa h91 de xuat trong nam 2020 la kho hoan 
thành. 

A A • F A A 

De ngh, So Ke hoch va Dau tu xem xet 'a'  tien dç thirc hiçn de dam bao 
tInh kha thi eüa dir an. 

L. A' A • A . r A 
- Qua doi chieu npi dung, quy mo va suat dau tu cac hang miic dirge de 

xut cCia dir an thI có mt so nOi  dung chira di'ing vO'i Quyt djnh s 263 4/QD-
UBND ngày 30/8/2018 cüa UBND tinh ye trin khai thrc hin thc hin Nghj 
quyêt so 19/2018/NQ-HDND ngày 19/7/20 18 cüa HOi  dông Nhân dan tinh quy 
djrih h trg nâng cao hiu qua cong tác cai nghin và quãn 1 sau cai nghin ma 
tüy trên dja bàn tinh Quãng Nam giai doan  2018 -2021.(Tai Phii 1c Kinh phi 
dâu tu nâng cap, cài tao,  nãng cao chat hxgng diêu tr cho co sO' cai nghin ma 
thy Quâng Nam kern theo). 

Dê nghj, SO' Kê ho.ch và Dâu tu lam vic lai  don vj, yêu câu hoàn thin iai 
dê dam bào dóng vth n'i dung dâu tu dã di.rcic cap thâm quyên phé duyt. 

- T.i the COng vn so 3933/UBND-KTI'H ngày 05/7/2019 và so 
105 8/UBND-KTTH ngày 03/3/2020 cüa UBND tinh ye tp trung quyêt toán dr 
an hoànthành sir ding von ngãn sách nhà mthc dä chi dao  S&-K& hoach và Dau 
tu chju trách nhim theo dôi, không tham muu UBND tinh giao cho SO' Lao 



NoinIiin: 
- Nhu tr-
- BGD 
-Luu:VT,DT. 

Trãn QuOc Tun 

KT. GIAM DOC 
tOGIAM DOC 

dng - Thrnmg binh và XA hi lam chü dau tir d an mâi khi chua trInh phé 
duyt quyêt toán dir an các dr an tn dçng (cac dir an: Trung tam Giáo dic Lao 
dng X hi; Trithng Trung cap nghe Thanh niên Dan tc — Mien n(ii Quàng 
Nam; Trung tam day  nghe Duy Xuyên; Nâng cap, m& rng Trung tam Diêu 
duO'ng ngi.rô'i tam than Quang Nam). 

Hin nay, S& Lao dung - Thuo'ng binh và Xã hi van chua thirc hin trmnh 
A A A A . , n ho sa quyet toan cac dr an tren nen vic de xuat glao SG Lao d9ng - Thuong 

brnh va Xa hi lam chu dau ti.r d an nay la chua dung chi d.o cua UBND trnh. 
Dé nghj, S& K hoach  và Dâu tu xem xét giao cho &m vj khác lam chü dâu 

tu' d an, u'u tiên giao cho các Ban Quân l dr an xây drng chuyên ngành lam 
chü d.0 tu theo quy djnh tai  các Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 
và s 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 ca Chmnh phii ye quãn 1" dir an dâu tu' 
xây dirng. 

2.Vê nguOn von và khâ näng ho trI von: 
Di.r an d.0 tu tr Ngun vn trung uong phân b thc hin du tix nâng 

cap, sra cha bô sung trang thiêt bj cho các co sâ cai nghiên ma thy theo Quyêt 
djnhsô 1706/QD-TTg ngày cüa Thu tu&ng Chmnh phü. 

Ti Quyt djnh s 4122/QD-UBND ngày 18/12/2020cüa UBND tinh 
Quang Nam ye Giao chi tieu ke hoch phat then kmh te xa h9l va Dir toan 
ngân sáchrihànuàc näm 2020, nguôn ngan sách trung uang ho trg dã d nguOn 
18.000 triu dong cho dir an nay. 

Di,r kin tng müc d.0 tu dir an phii hçip vói dr toán ngân sách näm 2020. 

Trên day là mt s kMn tham gia cüa Si Tài chInh, d ngh Si K 
hoch Va Dâu tu tOng hqp./. 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:  422  /SXD-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

 Quảng Nam,  ngày 26  tháng  3 năm 2020 
V/v thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 

nâng cấp, sửa chữa, bổ sung 

trang thiết bị Cơ sở cai nghiện 

ma túy tỉnh Quảng Nam. 

 

  

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

 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 381/SKHĐT-TĐDA ngày 

18/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Nam, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1/ Khu vực thực hiện dự án thuộc quy hoạch nông thôn mới xã Sông 

Trà được UBND huyện Hiệp Đức phê duyệt, do vậy đề nghị lấy ý kiến 

UBND huyện Hiệp Đức về vị trí địa điểm và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch 

xây dựng đối với dự án. 

2/ 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. 

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 

 
     

Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 

              

             Ngô Ngọc Hùng 



UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:49/BC-LĐTBXH Quảng Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Nâng, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị 

 cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam  

Địa điểm: Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam 

 
Kính gửi: 

 

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ 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; 
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 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 

ngày 16/7/2018 của Chính phủ ửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 

kiện đầutư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

 Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2018 Nghị quyết phiên họp 

Chính phủ thường kỳ, trong đó giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với 
Bộ tài chính, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội xem xét bố trí vốn đầu tư 
trung hạn để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma tuy; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn 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 vốn đầu tư công năm 2020. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam kính trình UBND tỉnh 

Quảng Nam báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở  



vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam với các nội 
dung chính sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở  
cai nghiện ma túy 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 dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

7.  Tổng mức đầu tư dự án: 18.000.000.000 đồng  

   n       Mười tám tỷ đồng chẵn). 

8. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ: 

I. Sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

1. Đặc điểm, tình hình: 

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 
2166/2017/QĐ-UBND ngày 16 thánh 6 năm 2017 của UBND tỉnh Quang Nam về 
việc thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung 
tâm Giáo dục – Lao động xã hội Quảng Nam; có chức năng cai nghiện tự nghuyện 

và cai nghiện bắt buộc , đồng thời tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn 
tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ 
sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Trong thời gian qua, tệ nạn nghiện ma túy trong cả nước cũng như trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, ngày càng khó kiểm soát, tàn phá cuộc 
sống của nhiều gia đình, hủy diệt nguồn nhân lực, đạo lý bị xói mòn, gây mất an 
ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội. Số người nghiện ma 
túy trên địa bàn tỉnh tăng nhanh qua các năm, đến thời điểm 31/12/2017 toàn tỉnh 
đã có đến 2.530 người nghiện (1.800 người nghiện có hồ sơ quản lý và 730 người 
nghiện chưa có hồ sơ quản lý) quy mô tăng đến 337,78% so với năm 2013(749 
người). Số người nghiện đang ở ngoài cộng đồng có đến 2.313 người (1.181 người 
nghiện lại) chiếm tỷ lệ lên đến 91,42%. Vì vậy, nhu cầu đi cai nghiện của người 

nghiện là rất cao. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất hiện có của Cơ sở cai 
nghiện ma tuy còn rất hạn chê, chữa bệnh như lao động trị liệu, vui chơi giải trí, 
thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, có nới lao động để góp phần tăng gia sản xuất 
và đặc biệt là cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho cán bộ, nhân viên cơ sở còn 
thiếu thốn nên chất lượng công tác cai nghiện chưa được nâng cao về chiều sâu. 



2. Đánh giá hiện trạng: 

Với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam đã được đầu tư xây dựng gồm các phân khu chính sau: 

* Tổng diện tích đất được UBND tỉnh giao cho Cơ sở quản lý và sử dụng là: 
35 ha. Trong đó, diện tích xây dựng cơ ban của Cơ sở hiện khoảng 2 ha, chia làm 
hai khu cách nhau 150m: Khu cai nghiện bắt buộc (15.000m2 có sức chứa 200 học 

viên) và khu cơ sở xã hội (5.000m2 có sức chứa 30 học viên, trên cơ sở cải tạo lại 
khu dạy nghề trước đây).    

 Khu hành chính gồm nhà làm việc 2 tầng, nhà thường trực và các hạng 
mục phụ trợ;  

 Khu Cơ sở xã hội gồm: khối nhà ở học viên 1 tầng (được cải tạo từ nhà 

xưởng thực hành); Khối nhà điều trị 1 tầng và tường rào cổng ngõ. 

 Khu cai nghiện bắt buộc đã được đầu tư khu nhà ở học viên, nhà điều trị, 
nhà ăn, nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ.  

* Hiện tại đang được cải tạo mở rộng thêm các hạng mục:  

- Xây dựng phòng tiếp nhận tư vấn cho học viên và gia đình, 1 tầng diện 

tích khoảng 60 m2; Xây dựng phòng điều trị học viên, 1 tầng với diện tích khoảng 
160 m2; Xây dựng phòng trực của cán bộ y tế , phòng bảo vệ 1 tầng diện tích 
khoảng 60 m2; Kết cấu chính móng, khung, sàn bằng BTCT; Tường xây gạch 
không nung; Cửa sắt dày hai lớp; Mái sàn BTCT trên lợp tole; Nền lát gạch 
Ceramic; Hoàn thiện lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ 
thống PCCC, hệ thống chống sét;  

- Mua máy phát điện 15KVA/220V/50Hz với số lượng 1 cái  điều chỉnh) 

- Xây mới khu dạy nghề cho học viên qui mô 1 tầng với diện tích khoảng 

300 m2; Xây mới dãy nhà ở cho học viên (2 nhà) qui mô 1 tầng với diện tích 
khoảng 660 m2; Kết cấu chính móng, khung, sàn bằng BTCT; Tường xây gạch 
không nung; Cửa sắt dày 02 lớp; Mái sàn BTCT trên lợp tole; Nền lát gạch 
Ceramic; Hoàn thiện lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ 
thống PCCC, hệ thống chống sét;  

- Lắp đặt mái che 02 nhà ở học viên diện tích khoảng 240 m2;  

- Sân nền bê tông 02 nhà ở học viên diện tích khoảng 240 m2; 

- Nâng cấp tường rào khu sân bóng cáo khoảng 3,6m; tổng chiều dài khoảng 

320 m; 

- Xây dựng nhà đa năng phục vụ sinh hoạt cho học viên 1 tầng với diện tích 

khoảng 400 m2, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu xây dựng nhà đa năng như san nền, kè 
chắn đất, nền sân bê tông; Kết cấu chính móng, trụ bằng BTCT; Tường xây gạch 
không nung; Mái vì kèo thép trên lợp tole; Nền lát gạch Ceramic; Hoàn thiện lăn 
sơn; Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống chống 
sét; 

- Xây dựng tường rào phân khu trị liệu và vành đai bảo vệ có tổng chiều dài 

khoảng 1.144 m 

- Xây dựng đường bê tông rộng 3m dài 500m (bổ sung). 



- Xây dựng mới tường rào phân khu quản lý tách riêng khu ở và sân vận 

động kết cấu: xây gạch cao khoảng 3,6m chiều dài khoảng 110m (bổ sung). 

- Thiết bị phục vụ cho công tác quản lý:  Hệ thống báo động cảm biến tường 

rào, Hệ thống camera quan sát; 

- Thiết bị hỗ trợ điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe: Máy xông hơi 
ướt, Đồng hồ đo nhiệt độ; 

- Thiết bị hỗ trợ trị liệu vật lý: Máy chạy bộ, Máy massage tự động, Máy tập 
đa năng; 

- Thiết bị phục vụ tư vấn, giải trí cho học viên: Kệ sách, Bàn ghế đọc sách, 
Máy điều hòa và Sách, báo, tạp chíTuy nhiên, qua đánh giá Cơ sở cai nghiện ma 

túy Quảng Nam chưa được đầu tư đồng bộ, cần phải cải tạo và tiếp tục hoàn thiện 
khu Cơ sở xã hội như xây dựng phòng tiếp nhận, tư vấn cho học viên và gia đình; 
Phòng điều trị, phòng y tế và bảo vệ. Nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng điều 
trị cho khu cai nghiện bắt buộc như: xây dựng nhà ở cho học viên, xây dựng 
xưởng dạy nghề, nâng cấp tường rào, vành đai bảo vệ và xây dựng nhà đa năng. 

Với việc cải tạo mở rộng thêm các hạng mục trên sẽ đảm bảo Cơ sở cai 
nghiện ma túy tỉnh đến năm 2021 lên 300 học viên trong đó: 

* Khu cai nghiện bắt buộc tiếp nhận được 250 học viên;  

* Khu cai nghiện tự nguyện tiếp nhận được 50 học viên;  

Với thực trạng như hiện nay, quy mô người nghiện ma túy cong tiếp tục tăng 
nhanh trong thời gian tới, ước tính với tốc độ tăng bình quân 35,57% như trong 
giai đoạn vừa qua thì đến năm 2021 toàn tỉnh sẽ có đến các 8.458 người nghiện. 
Vì vậy việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Cơ 
sơ cai nghiện ma túy Quảng Nam là hết sức cần thiết. 

Sự đầu tư cần thiết này sẽ giúp Cơ sơ cai nghiện ma túy Quảng Nam cai 
nghiện có chiều sâu và hiệu quả cao. 

3. Đề xuất:  

Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng điều trị, phương án 
điều trị đạt hiệu quả cao của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.  

Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và 

mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác cai nghiện, tiến tới giảm cơ bản số người 
nghiện góp phần đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội. 

Việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam từng 

bước đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phù hợp với yêu cầu Nghị quyết số 

19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021. 

4. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 



Việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam là 

phù hợp với: 

- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021; 

- Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 
19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác 
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2018-2021; 

- Thông báo Kết luận số 272/TB-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi kiểm tra thực tế Cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam. 

II. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đảm bảo cơ sở vật chất để Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nâng cao chất 

lượng điều trị, đảm bảo công tác quản lý, đầu tư các hạng mục TDTT cho học viên 
và hỗ trợ dịch vụ người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, tiến đến xã hội hóa 
về cai nghiện, giảm bớt áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước. Tạo môi trường cai 
nghiện lành mạnh, an toàn và chủ động cho các học viên để sau cai nghiện hòa 
nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội. 

2. Quy mô đầu tư: 

* Xây dựng cơ bản: 

2.1. Khu học viên:  

2.1.1. Xây dựng nhà hạnh phúc: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng là 80m2 được bố trí 03 phòng có vệ sinh, diều hòa 
không khí hoàn thiện. 

 + Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp 

ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. 

 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit 

kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li 
khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

2.1.2. Xây dựn  n à k o lưu trử: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng là 105m2 được bố trí 03 phòng kho. 

+ Kết cấu chính: Móng, khung dầm, sê nô bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái 
lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ kẽm, tường xây gạch ống. 



 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit 

kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa sổ nhôm xingfa kính cường lực dày 10li 
khung bảo vệ sắt hộp đặc. 

2.1.3. Xây dựn  tường rào bảo vệ phân khu: 

Quy mô:  

+ Chiều dài 55m cao 4m. 

+ Kết cấu chính: Móng, khung dầm, bê tông cốt thép đổ tại chổ, tường xây 

gạch ống. 

+ Hoàn thiện: Tô trát hai mặt VXM mác 75 dày 1.2cm lăn sơn hoàn thiện 

2.1.4. Sân đường nội bộ cho nhà kho, nhà hạnh phúc: 

Quy mô:  

+ Diện tích 650m2. Trong đó: San nền 650m2, nền bê tông diện tích 219m2, 
cây xanh thảm cỏ là 246m2. 

+ Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150, bồn hoa cây xanh 

thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn 
mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa trắng... 

2.1.5. Sân thể dục, thể thao: 

Quy mô:  

+ Diện tích 4500m2. Trong đó: San nền 4500m2, 01 sân bóng cỏ nhân tạo 
diện tích 25m x 45m = 1.125m2, 01 sân bóng chuyền diện tích 12m x 22m = 
264m2, 02 sân cầu lông diện tích 17.4m x 17.7m = 307.98m2, và các hạng mục 
phụ trợ gồm hố nhảy cao, hố nhảy xa. 

+ Kết cấu chính: Sân bóng đá mặt cỏ nhân tạo, lưới nhựa tổng hợp bao 
quanh cao 9m và lưới nắp, trụ đèn cao áp kết hợp căng lưới, hệ thống mương thu 
nước bằng bê tông bao quanh. Sân bóng chuyền và sân cầu lông đổ bê tông đá 1x2 
mác 200, bề mặt sơn epoxy, trụ đèn cao áp chiếu sáng. 

2.2. Khu hành chính:  

2.2.1. N à ăn và đón tiếp  ia đìn   ọc viên: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng là 342m2 được bố trí 08 phòng chính gồm: 03 phòng 

ngủ cho gia đình học viên có vệ sinh, diều hòa không khí hoàn thiện; 01 Phòng ăn 
cán bộ nhân viên; 01 phòng ăn tiếp khách; 01 phòng kho; 01 phòng tiếp đón; 01 
phòng bếp và các phòng phụ trợ như vệ sinh, kho ga. 

 + Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp 

ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. 

 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit 

kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li 
khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 



2.2.2. Hạng mụ  sân đường nội bộ, tường chắn đất k u n à ăn và đón tiếp 

 ia đìn   ọc viên: 

Quy mô:  

+ Diện tích 1820m2. Trong đó: San nền 2160m2; Nền bê tông diện tích 
750m2; cây xanh thảm cỏ là 1070m2; Tường chắn đất dài 100m cao cao 2m. 

+ Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150 kẻ roan 3mx3m lát 

gạch blok 400x400, bồn hoa cây xanh thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn 
cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa 
trắng...Tường chắn đất xây đá hộc VXM mác 100, mương thu nước bê tông đá 
1x2 mác 200. 

2.2.3.Xây dựng nhà bảo vệ, cổng chính: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng nhà cảo vệ, cổng chính là 22m2. 

 + Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp 

ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. 
Cánh cổng làm bằng sắt hộp đặc mạ kẽm 

 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit 

kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li 
khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

2.3. Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp:  

2.3.1. Xây dựng nhà thực nghiệm: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng là 160m2 được bố trí 03 phòng gồm: 01 phòng kho; 

01 phòng thực nghiệm; 01 phòng quản lý. 

 + Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp 
ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. 

 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit 
kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li 
khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

2.3.2. Xây dựng nhà C ăn nuôi: 

Quy mô:  

+ Diện tích xây dựng là 330m2 được bố trí 03 khu gồm: 01 nuôi lợn; 02 
nuôi gia cầm. 

 + Kết cấu chính: Móng, bê tông cốt thép đổ tại chổ, khung, vì kèo thép định 

hình mái lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ kẽm, tường xây gạch ống. 

 + Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, sơn vôi, cửa 

lấy sáng dùng khung thép hộp lưới b40. 

2.3.3. Sân, đường bê tông nội bộ, hầm ủ phân: 



Quy mô:  

+ Diện tích xây sân đường bê tông là 700m2; hầm ủ phân là 50m2. 

+ Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150; Hầm ủ phân: nền bê 
tông đá 1x2 mác 200 dày 200, tường xây gạch thẻ dày 200 cao 1m 

2.3.4. Tường rào phân khu bảo vệ: 

Quy mô:  

+ Chiều dài xây dựng là 370m cao 2.5m. 

 + Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch 

thẻ dày 200 cao 1m, phía trên giăng lưới kẽm gai. 

2.3.5. Kè đá  ồ nuôi cá: 

Quy mô:  

+ Chiều dài xây dựng là 523m cao 5m với độ dốc 1:1.5. 

 + Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, kè xây 
đá hộc dày 400 VXM mác 100 có trù lỗ thoats nước. 

2.3.6. San nền: 

Quy mô:  

+ San nền diện tích 2400m2. 

2.4. Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính:  

Quy mô:  

+ Chiều dài xây dựng là 420m rộng 3.5m; Mương thu nước hở dài 370m 
rông 0.5m; Hệ thống chiếu sáng đường. 

+ Kết cấu chính: bê tông đá 1x2 mác 250 dày 200. 

* Đầu tƣ mua sắm trang thiết bị:  

2.5. Mua sắm thiết bị n à ăn, tiếp đón: 

(Danh mục mua sắm thiết bị bảng kèm theo) 

3. Địa điểm xây dựng và đặc điểm hiện trạng: 

1. Địa điểm xây dựng: 

Địa điểm xây dựng dự án thuộc cở sở cai nghiện ma túy Quảng Nam tại xã 

Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích đất sử dụng 
khoảng 0,91 ha. 

2. Đặc điểm hiện trạng: 

- Địa hình: Đồi núi tương đối dốc; Khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam đã được đầu tư san lấp nên có địa hình bằng phẳng. 

- Cơ sở vật chất: Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đã được đầu tư xây 

dựng gồm khu hành chính; Khu cơ sở xã hội; Khu cai nghiện bắt buộc. 



- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

+ Cấp điện: Khu vực đã được cấp điện.  

+ Cấp nước: Khu vực chưa có hệ thống cấp nước thuỷ cục, chủ yếu dùng 
giếng khoan. 

 + Thoát nước: Thoát nước tự nhiên theo độ dốc mặt sân từ sau ra đường 

phía trước và ra các bên. 

 + Tường rào cổng ngõ, nền sân bê tông, cây xanh tương đối hoàn thiện;  

   3. Đặc điểm tự nhiên: 

- Nhiệt độ không khí 

+ Nhiệt độ trung bình  năm: 21.20C. 

+ Nhiệt độ cao nhất trong năm: 38.70C. 

+ Nhiệt độ thấp nhất trong năm: 14.80C. 

- Mƣa: 

+ Lượng mưa trung bình năm: 2.990mm 

+ Lượng mưa cao nhất trong năm: 3.300mm. 

+ Lượng mưa thấp nhất trong năm: 1.100mm. 

- Đô ẩm không khí: 

+ Độ ẩm không khí trung bình năm: 85%. 

+ Độ ẩm cao nhất trung bình năm: 90%. 

+ Độ ẩm thấp nhất trung bình năm: 75%. 

- Lƣơng bốc hơi: 

+ Lượng bốc hơi trung bình năm: 3.300mm/năm. 

+ Tháng bốc hơi lớn nhất trong năm: tháng 7. 

- Nắng: 

+ Số giờ nắng trung bình năm: 2158 giờ/năm. 

+ Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất: 2158 giờ/tháng. 

+ Số giờ nắng trung bình tháng ít nhất: 120giờ/tháng. 

- Gió bão: 

Hàng năm có từ 6 đến 8 cơn bão, thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 12. 
Hướng gió thịnh hành về mùa mưa là hướng Đông Bắc - Tây Bắc. Về mùa khô 

thường là hướng Nam - Đông Nam. Tốc độ gió trong mùa khô từ 2-4m/s, mùa 
mưa từ 20-25m/s, trong trường hợp có bão tốc độ gió lên đến 40m/s.  

 



II. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác 
để thực hiện dự án. 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ  nguồn vốn đầu tƣ: 

* Căn cứ tính dự toán: 

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

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
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 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 
của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy 

định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 18/01/2016 của Bộ tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 
xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ 
thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về 

công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận 
kết cấu công trình năm 2017.  

* Tổng mức đầu tƣ: 

- Trên cơ sở quy mô và nội dung đầu tư đã trình bày ở trên, dự kiến tổng 
mức đầu tư của dự án là: 18.000.000.000đồng. 

Đơn vị tính: VND  

TT Nội dung Giá trị 

1 Chi phí xây dựng công trình 12.755.000.000 

2 Chi phí thiết bị 2.966.000.000 

3 Chi phí QLDA 481.000.000 

4 Chi phí Tư vấn xây dựng 995.000.000 

5 Chi phí khác 291.000.000 

6 Chi phí dự phòng 512.000.000 

 Tổng cộng (Làm tròn) 18.000.000.000 



Đơn giá suất đầu tư dự án được căn cứ theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD 

ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng và một số thiết bị được tham khảo trên các 
website thương mại. 

b. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách Trung ương (Thuộc Chương trình đầu tư, 

nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy). 

c. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện:  

Theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;  

Theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-
2020; 

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

tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. 

- Năm 2020: 18 tỷ đồng. 

4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ:  

Tiến độ triển khai dự án dự kiến như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý II/2020 - Quý III/2020. 

- Giai đoạn thực hiện dự án: Quý III/2020 - Quý IV/2020. 

- Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 

dụng: Quý IV/2020. 

5. 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 để quản lý và vận hành, chi phí này do Nhà nước phân bổ hàng năm để 
đơn vị quản lý thực hiện. 

6. Phân tích, 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: 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 
giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công và 
khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ 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. Giảm 



thiểu ô nhiễm không khí từ chất thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. 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 sẽ đem lại những hiệu quả như: 

- Tăng cường hiệu quả đầu tư, sử dụng của công trình, phục vụ tốt hơn công 

tác quản lý. 

- Hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho Cơ sở cai nghiện để nâng cao khả năng điều 

trị học viên. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

-  Chủ đầu tư: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam. 

- Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  dự án:  Cải tạo, 

nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam kính đề nghị Sở 
Kế hoạch & Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh  phê duyệt để Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu:VT, KHTC, BQL. 
 

GIÁM ĐỐC  
 
 

(Đã ký) 
 

Huỳnh Tấn Triều 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:   50  /BC-LĐTBXH Quảng Nam, ngày  13    tháng 3  năm 2020 
  

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 
nghiện ma túy Quảng Nam. 

 
 

Kính gửi:  
- UBND tỉnh Quảng Nam; 
- Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam. 
 

 Sau khi xem xét, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam báo 
cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng 
cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam với các nội dung như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định: 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật 

chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ 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; 

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 Nghị định số 100/2018/NĐ-
CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ ửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng;  Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 
2020;  Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 
2016-2020; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân  



dân tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và Công văn số 
506/PCTNXH-CNMT ngày 21/11/2019 của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác phòng, chống tệ 

nạn xã hội và quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện.  

Trên cơ sở Báo cáo số: 49/BC-LĐTBXH  ngày 12/3/2020 của Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam về việc đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện 

ma túy Quảng Nam.  Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến, Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ 
sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, với các nội dung sau: 

III. Tổ chức thẩm định: 

 1. Đơn vị chủ trì thẩm định nội bộ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
Quảng Nam. 

2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp lấy ý kiến. 
 

Phần thứ 2 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT 
CHẤT, BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY 

QUẢNG NAM 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở 
cai nghiện ma túy Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm:  Nhóm C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 
Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  18.000.000.000 đồng. 

                                                                         Đơn vị tính: VND  

TT Nội dung Giá trị 

1 Chi phí xây dựng công trình 12.755.000.000  

2 Chi phí thiết bị 2.966.000.000 

3 Chi phí QLDA 481.000.000  

4 Chi phí Tư vấn xây dựng 995.000.000  

5 Chi phí khác 291.000.000 

6 Chi phí dự phòng 512.000.000 

 Tổng cộng (Làm tròn) 18.000.000.000 

         Phân kỳ đầu tư:  

Năm Ngân sách Trung ƣơng (đồng) 



Năm 2020 18.000.000.000 

Tổng cộng 18.000.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

+ Ngân sách Trung ương: 18.000.000.000 đồng.  

9. Thời gian thực hiện: 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý II/2020 - Quý III/2020. 

- Giai đoạn thực hiện dự án: Quý III/2020 - Quý IV/2020. 

  - Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 
dụng: Quý IV/2020. 

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

Thuộc Chương trình đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các 
cơ sở cai nghiện ma túy.   

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước. 

12. Các thông tin khác:  

12.1 Mục tiêu xây dựng: Đảm bảo cơ sở vật chất để Cơ sở cai nghiện ma túy 
tỉnh nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo công tác quản lý, đầu tư các hạng 
mục TDTT cho học viên và hỗ trợ dịch vụ người nghiện ma túy tự nguyện cai 
nghiện, tiến đến xã hội hóa về cai nghiện, giảm bớt áp lực cho nguồn ngân sách 

nhà nước. Tạo môi trường cai nghiện lành mạnh, an toàn và chủ động cho các 
học viên để sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh, an 
ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

12.2 Quy mô xây dựng: 

1. Khu học viên:  

1.1. Xây dựng nhà hạnh phúc: Diện tích xây dựng là 80m2 được bố trí 03 
phòng có vệ sinh, điều hòa không khí hoàn thiện. Kết cấu chính: Móng, khung 
dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép 

hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 
1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa 
nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, 
điện nước đầy đủ. 

1.2. Xây dựng nhà kho lưu trử: Diện tích xây dựng là 105m2 được bố trí 
03 phòng kho. Kết cấu chính: Móng, khung dầm, sê nô bê tông cốt thép đổ tại 
chổ, mái lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ kẽm, tường xây gạch ống. Hoàn thiện: 
Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường 

bả matit sơn vôi, cửa sổ nhôm xingfa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt 
hộp đặc. 

1.3. Xây dựng tường rào bảo vệ phân khu:  Chiều dài 55m cao 4m. Kết 
cấu chính: Móng, khung dầm, bê tông cốt thép đổ tại chổ, tường xây gạch ống. 
Hoàn thiện: Tô trát hai mặt VXM mác 75 dày 1.2cm lăn sơn hoàn thiện 



1.4. Sân đường nội bộ cho nhà kho, nhà hạnh phúc: Diện tích 650m2. 
Trong đó: San nền 650m2, nền bê tông diện tích 219m2, cây xanh thảm cỏ là 
246m2. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150, bồn hoa cây xanh 

thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn 
mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa trắng... 

1.5. Sân thể dục, thể thao:      Diện tích 4500m2.        Trong đó:    San nền 
4500m2, 01 sân bóng cỏ nhân tạo diện tích 25m x 45m = 1.125m2, 01 sân bóng 

chuyền diện tích 12m x 22m = 264m2, 02 sân cầu lông diện tích 17.4m x 17.7m 
= 307.98m2, và các hạng mục phụ trợ gồm hố nhảy cao, hố nhảy xa. Kết cấu 
chính: Sân bóng đá mặt cỏ nhân tạo, lưới nhựa tổng hợp bao quanh cao 9m và 
lưới nắp, trụ đèn cao áp kết hợp căng lưới, hệ thống mương thu nước bằng bê 
tông bao quanh. Sân bóng chuyền và sân cầu lông đổ bê tông đá 1x2 mác 200, 
bề mặt sơn epoxy, trụ đèn cao áp chiếu sáng. 

2.2. Khu hành chính:  

2.1. Nhà ăn và đón tiếp gia đình học viên:    Diện tích xây dựng là 342m2 

được bố trí 08 phòng chính gồm: 03 phòng ngủ cho gia đình học viên có vệ sinh, 
điều hòa không khí hoàn thiện; 01 Phòng ăn cán bộ nhân viên; 01 phòng ăn tiếp 
khách; 01 phòng kho; 01 phòng tiếp đón; 01 phòng bếp và các phòng phụ trợ 
như vệ sinh, kho ga. Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ 
tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi 
xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch 
granit kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 
10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

2.2. Hạng mục sân đường nội bộ, tường chắn đất khu nhà ăn và đón tiếp 
gia đình học viên: Diện tích 1820m2. Trong đó: San nền 2160m2; Nền bê tông 
diện tích 750m2; cây xanh thảm cỏ là 1070m2; Tường chắn đất dài 100m cao 
cao 2m. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150 kẻ roan 3mx3m lát 

gạch blok 400x400, bồn hoa cây xanh thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn 
cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa 
trắng...Tường chắn đất xây đá hộc VXM mác 100, mương thu nước bê tông đá 
1x2 mác 200. 

2.3.Xây dựng nhà bảo vệ, cổng chính: Diện tích xây dựng nhà cảo vệ, 

cổng chính là 22m2. Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ 
tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi 
xây gạch ống. Cánh cổng làm bằng sắt hộp đặc mạ kẽm. Hoàn thiện: Nền nhà đổ 
bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường bả matit sơn 
vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị 
vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

3. Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp:  

3.1. Xây dựng nhà thực nghiệm: Diện tích xây dựng là 160m2 được bố trí 

03 phòng gồm: 01 phòng kho; 01 phòng thực nghiệm; 01 phòng quản lý. Kết 
cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp ngói với 
xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống.  Hoàn 



thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, 
tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ 
sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

3.2. Xây dựng nhà Chăn nuôi: Diện tích xây dựng là 330m2 được bố trí 
03 khu gồm: 01 nuôi lợn; 02 nuôi gia cầm. Kết cấu chính: Móng, bê tông cốt 
thép đổ tại chổ, khung, vì kèo thép định hình mái lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ 
kẽm, tường xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 

100, sơn vôi, cửa lấy sáng dùng khung thép hộp lưới b40. 

3.3. Sân, đường bê tông nội bộ, hầm ủ phân: Diện tích xây sân đường bê 
tông là 700m2; hầm ủ phân là 50m2. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 
dày 150; Hầm ủ phân: nền bê tông đá 1x2 mác 200 dày 200, tường xây gạch thẻ 

dày 200 cao 1m 

3.4. Tường rào phân khu bảo vệ: Chiều dài xây dựng là 370m cao 2.5m. 
Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch thẻ 
dày 200 cao 1m, phía trên giăng lưới kẽm gai. 

3.5. Kè đá hồ nuôi cá: Chiều dài xây dựng là 523m cao 5m với độ dốc 
1:1.5. Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, kè xây 
đá hộc dày 400 VXM mác 100 có trù lỗ thoats nước. 

3.6. San nền: San nền diện tích 2400m2. 

4.4 Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính:  Chiều dài 

xây dựng là 420m rộng 3.5m; Mương thu nước hở dài 370m rông 0.5m; Hệ 
thống chiếu sáng đường. Kết cấu chính: bê tông đá 1x2 mác 250 dày 200. 

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị. 

12.3 Loại công trình: Cải tạo, sửa chữa 

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định:  

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tƣ: 

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình trên đảm bảo cho học viên 
và hỗ trợ dịch vụ người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện, nâng cao chất 
lượng điều trị, đảm bảo công tác quản lý, tiến đến xã hội hóa về cai nghiện, giảm 
bớt áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước. Tạo môi trường cai nghiện lành 
mạnh, an toàn và chủ động cho các học viên để sau cai nghiện hòa nhập cộng 

đồng, góp phần đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ: 

Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số59/2015/NĐ-CP 
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngvà các quy định 
hiện hành của Nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lƣợc; kế hoạch và quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội vùng  



Việc cải tạo, nâng cấp và mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam là 
phù hợp với: 

- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý 
sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021; 

- Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 
19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công 
tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2018-2021; 

- Thông báo Kết luận số 272/TB-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi kiểm tra thực tế Cơ sở cai nghiện ma túy 
Quảng Nam. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án đầu tư có 
tổng mức dưới 80 tỷ đồng.  

5. Sự phù hợp của Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Theo Điều 
35,36 Luật Đầu tư công. 

6. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

6.1 Mục tiêu của dự án: Đảm bảo cơ sở vật chất để Cơ sở cai nghiện ma 
túy tỉnh nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo công tác quản lý, đầu tư các hạng 
mục TDTT cho học viên và hỗ trợ dịch vụ người nghiện ma túy tự nguyện cai 
nghiện, tiến đến xã hội hóa về cai nghiện, giảm bớt áp lực cho nguồn ngân sách 
nhà nước. Tạo môi trường cai nghiện lành mạnh, an toàn và chủ động cho các 

học viên để sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh, an 
ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

6.2 Cấp công trình: 

- Cấp công trình: Cấp III. 

6.3 Quy mô dự án: 

1. Khu học viên: 

- Xây dựng nhà hạnh phúc. 

- Xây dựng nhà kho lưu trữ. 

- Xây dựng tường rào bảo vệ phân khu. 

- Sân đường nội bộ cho nhà kho, nhà hạnh phúc. 

- Sân thể dục, thể thao. 

2. Khu hành chính: 

- Nhà ăn và đón tiếp gia đình học viên. 

- Hạng mục sân đường nội bộ, tường chắn đất khu nhà ăn và đón tiếp gia 
đình học viên.  

- Xây dựng nhà bảo vệ, cổng chính 



3. Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp: 

- Xây dựng nhà thực nghiệm. 

- Xây dựng nhà Chăn nuôi. 

- Sân, đường bê tông nội bộ, hầm ủ phân. 

4. Tường rào phân khu bảo vệ. 

5. Kè đá hồ nuôi cá. 

6. San nền. 

7. Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính. 

8. Đầu tư mua sắm trang thiết bị. 

6.4 Phƣơng án xây dựng: 

1. Khu học viên:  

1.1. Xây dựng nhà hạnh phúc: Diện tích xây dựng là 80m2 được bố trí 03 
phòng có vệ sinh, điều hòa không khí hoàn thiện. Kết cấu chính: Móng, khung 
dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép 
hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 
1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa 
nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, 
điện nước đầy đủ. 

1.2. Xây dựng nhà kho lưu trử: Diện tích xây dựng là 105m2 được bố trí 

03 phòng kho. Kết cấu chính: Móng, khung dầm, sê nô bê tông cốt thép đổ tại 
chổ, mái lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ kẽm, tường xây gạch ống. Hoàn thiện: 
Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường 
bả matit sơn vôi, cửa sổ nhôm xingfa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt 
hộp đặc. 

1.3. Xây dựng tường rào bảo vệ phân khu:  Chiều dài 55m cao 4m. Kết 
cấu chính: Móng, khung dầm, bê tông cốt thép đổ tại chổ, tường xây gạch ống. 
Hoàn thiện: Tô trát hai mặt VXM mác 75 dày 1.2cm lăn sơn hoàn thiện 

1.4. Sân đường nội bộ cho nhà kho, nhà hạnh phúc: Diện tích 650m2. 
Trong đó: San nền 650m2, nền bê tông diện tích 219m2, cây xanh thảm cỏ là 
246m2. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150, bồn hoa cây xanh 
thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn 

mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa trắng... 

1.5. Sân thể dục, thể thao:      Diện tích 4500m2.        Trong đó:    San nền 
4500m2, 01 sân bóng cỏ nhân tạo diện tích 25m x 45m = 1.125m2, 01 sân bóng 
chuyền diện tích 12m x 22m = 264m2, 02 sân cầu lông diện tích 17.4m x 17.7m 

= 307.98m2, và các hạng mục phụ trợ gồm hố nhảy cao, hố nhảy xa. Kết cấu 
chính: Sân bóng đá mặt cỏ nhân tạo, lưới nhựa tổng hợp bao quanh cao 9m và 
lưới nắp, trụ đèn cao áp kết hợp căng lưới, hệ thống mương thu nước bằng bê 
tông bao quanh. Sân bóng chuyền và sân cầu lông đổ bê tông đá 1x2 mác 200, 
bề mặt sơn epoxy, trụ đèn cao áp chiếu sáng. 



2.2. Khu hành chính:  

2.1. Nhà ăn và đón tiếp gia đình học viên:    Diện tích xây dựng là 342m2 

được bố trí 08 phòng chính gồm: 03 phòng ngủ cho gia đình học viên có vệ sinh, 
điều hòa không khí hoàn thiện; 01 Phòng ăn cán bộ nhân viên; 01 phòng ăn tiếp 
khách; 01 phòng kho; 01 phòng tiếp đón; 01 phòng bếp và các phòng phụ trợ 
như vệ sinh, kho ga. Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ 
tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi 

xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch 
granit kt 600x600, tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 
10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ.  

2.2. Hạng mục sân đường nội bộ, tường chắn đất khu nhà ăn và đón tiếp 

gia đình học viên: Diện tích 1820m2. Trong đó: San nền 2160m2; Nền bê tông 
diện tích 750m2; cây xanh thảm cỏ là 1070m2; Tường chắn đất dài 100m cao 
cao 2m. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150 kẻ roan 3mx3m lát 
gạch blok 400x400, bồn hoa cây xanh thảm cỏ: trồng cỏ lá gừng, cây xanh chọn 
cây bóng mát ít rụng lá, tươi xanh bốn mùa và bền đẹp như xà cừ, lộc vừng, sưa 
trắng...Tường chắn đất xây đá hộc VXM mác 100, mương thu nước bê tông đá 
1x2 mác 200. 

2.3.Xây dựng nhà bảo vệ, cổng chính: Diện tích xây dựng nhà cảo vệ, 

cổng chính là 22m2. Kết cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ 
tại chổ, mái lợp ngói với xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi 
xây gạch ống. Cánh cổng làm bằng sắt hộp đặc mạ kẽm. Hoàn thiện: Nền nhà đổ 
bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, tường bả matit sơn 

vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ sắt hộp đặc, thiết bị 
vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

3.3 Khu thực nghiệm nông lâm nghiệp:  

3.1. Xây dựng nhà thực nghiệm: Diện tích xây dựng là 160m2 được bố trí 

03 phòng gồm: 01 phòng kho; 01 phòng thực nghiệm; 01 phòng quản lý. Kết 
cấu chính: Móng, khung dầm sàn bê tông cốt thép đổ tại chổ, mái lợp ngói với 
xà gồ, cầu phong li tô thép hộp mạ kẽm, tường thu hồi xây gạch ống. Hoàn 
thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100, lát gạch granit kt 600x600, 

tường bả matit sơn vôi, cửa nhôm xing fa kính cường lực dày 10li khung bảo vệ 
sắt hộp đặc, thiết bị vệ sinh, điện nước đầy đủ. 

3.2. Xây dựng nhà Chăn nuôi: Diện tích xây dựng là 330m2 được bố trí 
03 khu gồm: 01 nuôi lợn; 02 nuôi gia cầm. Kết cấu chính: Móng, bê tông cốt 

thép đổ tại chổ, khung, vì kèo thép định hình mái lợp tôn với xà gồ thép hộp mạ 
kẽm, tường xây gạch ống. Hoàn thiện: Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 
100, sơn vôi, cửa lấy sáng dùng khung thép hộp lưới b40. 

3.3. Sân, đường bê tông nội bộ, hầm ủ phân: Diện tích xây sân đường bê 

tông là 700m2; hầm ủ phân là 50m2. Kết cấu chính: Sân bê tông đá 1x2 mác 200 
dày 150; Hầm ủ phân: nền bê tông đá 1x2 mác 200 dày 200, tường xây gạch thẻ 
dày 200 cao 1m 



3.4. Tường rào phân khu bảo vệ: Chiều dài xây dựng là 370m cao 2.5m. 
Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông đá 1x2 mác 200, tường xây gạch thẻ 
dày 200 cao 1m, phía trên giăng lưới kẽm gai. 

3.5. Kè đá hồ nuôi cá: Chiều dài xây dựng là 523m cao 5m với độ dốc 
1:1.5. Kết cấu chính: Móng, trụ, giằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, kè xây 
đá hộc dày 400 VXM mác 100 có trù lỗ thoats nước. 

3.6. San nền: San nền diện tích 2400m2. 

4.4 Mở rộng đường bê tông từ quốc lộ 14E vào cổng chính:  Chiều dài 

xây dựng là 420m rộng 3.5m; Mương thu nước hở dài 370m rông 0.5m; Hệ 
thống chiếu sáng đường. Kết cấu chính: bê tông đá 1x2 mác 250 dày 200. 

* Đầu tư mua sắm trang thiết bị. 

6.6. Địa điểm xây dựng:Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

6.7. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng 
cân đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động nguồn vốn, nguồn lực khác 
thực hiện dự án: 

6.7.1. Tổng mức đầu tƣ: 18.000.000.000 đồng. 

(Mười tám tỷ đồng y) 

TT Nội dung Giá trị 

1 Chi phí xây dựng công trình 12.755.000.000  

2 Chi phí thiết bị 2.966.000.000 

3 Chi phí QLDA 481.000.000  

4 Chi phí Tư vấn xây dựng 995.000.000  

5 Chi phí khác 291.000.000 

6 Chi phí dự phòng 512.000.000 

 Tổng cộng (Làm tròn) 18.000.000.000 

       6.8. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

6.8.1.  Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 18.000.000.000 đồng. 

6.8.2. Khả năng cân đối vốn:  

Năm Ngân sách Trung ƣơng (đồng) 

Năm 2020 18.000.000.000 

Tổng cộng 18.000.000.000 

7. Hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững: 
Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn nhƣ sau: 

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

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công 
và khai thác. 



+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ 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. Giảm 
thiểu ô nhiễm không khí từ chất thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. 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 sẽ đem lại những hiệu quả như: 

- Tăng cường hiệu quả đầu tư, sử dụng của công trình, phục vụ tốt hơn 
công tác quản lý. 

- Hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho Cơ sở cai nghiện để nâng cao khả năng 

điều trị học viên. 

III. Kết luận:   

Dự án Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 
nghiện ma túy Quảng Nam đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định 
chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
Quảng Nam về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ 
sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, đề nghị UBND tỉnh 
Quảng Nam, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu 
tư của dự án nêu trên./.   

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, BQL;                   NGƢỜI THẨM ĐỊNH 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Huỳnh Tấn Triều 
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TỜ TRÌ   
 ề  g ị t ẩm đị   và   ê duyệt c ủ trƣơ g đầu tƣ  

D  á : Nâng cấ , sữa c ữa cơ sở v t c ất, bổ su g tra g t iết bị 
cơ sở cai  g iệ  ma t y Quả g  am 

 ịa điểm:  ã Sô g Trà,  uyệ   iệ   ức, tỉ   Quả g  am. 
 

 
 

Kính gửi:  

 
 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư  uảng Nam 
 
 

  
Căn cứ Luật Đầu tư công s  49/2014/  13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng s  50/2014/  13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định s  136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành 
một s  điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định s  59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định s  100/2018/NĐ-CP 
ngày 16/7/2018 của Chính phủ ửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một s  quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của  ộ Xây dựng; 

  Căn cứ Nghị định s  68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

 Căn cứ Nghị định s  46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản 
lý chất lượng  và bảo trì công trình xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định s  136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ về 
hướng dẫn thi hành một s  điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết s  124/NQ-CP ngày 06/10/2018 Nghị quyết phiên họp 
Chính phủ thường kỳ, trong đó giao  ộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì ph i hợp với 
 ộ tài chính,  ộ Lao động –  hương binh và Xã hội xem xét b  trí v n đầu tư 
trung hạn để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma tuy; 

Căn cứ  uyết định s  1706/ Đ-  g ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc 

giao kế hoạch đầu tư v n ngân sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Nghị quyết s  35/N - ĐN  ngày 17/12/2019 của  ội đồng nhân 

dân tỉnh  uảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 
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2016-2020; Nghị quyết s  36/N - ĐN  ngày 17/12/2019 của  ội đồng nhân dân 
tỉnh  uảng Nam về Kế hoạch v n đầu tư công năm 2020. 

  ở Lao động-  hương binh và Xã hội  uảng Nam, kính trình   N  tỉnh,  ở 
Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, 

sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy  uảng 
Nam, với các nội dung chính như sau: 

 . T ô g ti  c u g d  á : 

1. Tên  ự án (công trình): Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết 
bị cơ sở cai nghiện ma túy  uảng Nam. 

2.  ự án nhóm: C; 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:  ĐN  tỉnh  uảng Nam; 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án:   N  tỉnh  uảng Nam; 

5.  ên chủ đầu tư :  ở Lao động –  hương binh và Xã hội tỉnh  uảng Nam; 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã  ông  rà, huyện  iệp Đức, tỉnh  uảng Nam; 

7.  ự kiến tổng mức đầu tư dự án:  18.000.000.000 đồ g.Đơ  vị  í  : V D  

TT   i du g  iá trị 

1 Chi phí xây dựng công trình 12.755.000.000  

2 Chi phí thiết bị 2.966.000.000 

3 Chi phí QLDA 481.000.000  

4 Chi phí  ư vấn xây dựng 995.000.000  

5 Chi phí khác 291.000.000 

6 Chi phí dự phòng 512.000.000 

 Tổ g c  g (Làm tròn) 18.000.000.000 

8. Nguồn v n đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương. 

9. Phân kỳ đầu tư:  Năm 2020: 18 tỷ đồng. 

10. Lĩnh vực sử dụng nguồn v n đề nghị thẩm định:  huộc Chương trình đầu tư, 
nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy. 

11.  hời gian thực hiện: 

-  iai đoạn chuẩn bị dự án:  uý II/2020 - Quý III/2020. 

-  iai đoạn thực hiện dự án:  uý III/2020 - Quý IV/2020. 

  -  iai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 
dụng:  uý IV/2020. 

12.  ình thức đầu tư của dự án: Cải tạo, sửa chữa; 

  . Da   mục  ồ sơ kèm t e : 

-  áo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, 
bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy  uảng Nam; 



3 
 

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 
Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy 
 uảng Nam. 

-  uyết định s  1706/ Đ-  g ngày 29 tháng 11 năm 2019 của  hủ tướng 
Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư v n ngân sách nhà nước năm 2020; 

- Nghị định s  35/N - ĐN  ngày 17/12/2019 của  ội đồng nhân dân tỉnh 
 uảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

- Nghị định s  36/N - ĐN  ngày 17/12/2019 của  ội đồng nhân dân tỉnh 
 uảng Nam về Kế hoạch v n đầu tư công năm 2020. 

   ở Lao động –  hương binh và Xã hội tỉnh  uảng Nam; kính trình UBND 
tỉnh,  ở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo và phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án: Nâng cấp, sữa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cơ sở cai 
nghiện ma túy  uảng Nam./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
-   N  tỉnh; 

- LưuV -BQL. 
 

  Á   Ố   

 

 

 ã ký 

 

 uỳ   Tấ  Triều 
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