


















   UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

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

Dự án: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 395/TTr-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND thành phố Hội An trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An. 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: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, 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 257/BC-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND thành phố Hội An về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.

4. Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 21/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Phòng cháy 
chữa cháy khu phố cổ Hội An.

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

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- 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.
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- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.

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

- Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương.

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; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh 
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: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Du lịch. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an 

tỉnh Quảng Nam (Theo Công văn số 3190/PCCC&CNCH-Đ2 ngày 
25/11/2020)

- Khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, là nơi tập trung nhiều di 
sản văn hóa, nhà dân chủ yếu là gỗ, là nơi tập trung đông dân cư và khách tham 
quan du lịch; kinh doanh dịch vụ, sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư, hàng hóa dễ 
cháy như vải, gỗ, tranh ảnh,…; đồng thời, tại khu phố cổ Hội An, hệ thống báo 
cháy, chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, nguy hiểm cháy và cháy lan 
tại khu phố cổ Hội An là rất cao, việc đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An tại các nhà thuộc khu vực phố cổ Hội An là hết sức cần thiết để 
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Theo tiến độ phân kỳ đầu tư thực hiện dự án Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An là 05 năm (từ năm 2021-2025); để đảm bảo hệ thống phòng cháy 
chữa cháy khi hoàn thành đưa vào sử dụng ở từng giai đoạn phát huy hiệu quả, 
khi nghiên cứu nội dung đầu tư hằng năm cần chú ý việc đầu tư nhà điều hành, 



3

trạm bơm – bể nước chữa cháy và trung tâm báo cháy nên đưa vào đầu tư những 
năm đầu để sớm đưa dự án vào hoạt động giai đoạn đầu.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Theo Công văn số 1505/SVHTTDL-
VP ngày 01/12/2020)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, đây là di sản văn hóa thế giới nên việc đầu 
tư thực hiện dự án không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc, không 
gian và các yếu tố cấu thành di tích gốc; đồng thời, việc thẩm định, phê duyệt, 
triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Di 
sản văn hóa, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/20118 của Chính phủ 
quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự 
án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 
Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Sở Xây dựng (Theo Công văn số 2150/SXD-QLHT ngày 29/12/2020)
- Nội dung đề xuất chủ trương chủ trương đầu tư kèm theo Tờ tình số 

339/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An chủ yếu tập 
trung vào việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu vực phố cổ, trong 
đó bao gồm lắp đặt hệ thống cho khu vực phố cỗ, trong đó bao gồm lắp đặt hệ 
thống cho công trình và thiết bị. Để đảm bảo nội dung thẩm định chủ trương đầu 
tư, Sở Xây dựng có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố 
Hội An bổ sung, làm rõ:

+ Lập sơ bộ tổng mức đầu tư theo các phương pháp quy định tại khoản 1 
Điều 5 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng.

+ Bổ sung các tài liệu để xác định đơn giá các thành phần công việc trong 
cơ cấu tổng mức đầu tư đề xuất.

- Việc đầu tư hệ thống PCCC cho khu phố cổ Hội An cần nghiên cứu đề 
xuất các các giải pháp vừa đạt mục tiêu PCCC, đồng thời đảm bảo các yếu tố về 
kiến trúc, cảnh quan của từng căn nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, là nơi tập trung nhiều công 

trình xây dựng liền kề bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, không đảm bảo khoảng 
cách ngăn cháy,…; đồng thời là nơi tập trung đông dân cư và khách du lịch, nơi 
kinh doanh nhiều mặt hàng phục vụ du lịch như vải, lụa, tranh ảnh, gỗ,… Do đó, 
nguy cơ cháy và cháy lan tại khu phố cổ Hội An là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, hiện 
nay hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu phố cổ Hội An chưa đáp ứng được 
yêu cầu phòng cháy, chữa cháy. Việc đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An là cần thiết nhằm bảo tồn và phát triển bền vững di sản văn hóa 
thế giới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
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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 Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An đảm bảo theo trình tự, thủ tục 
theo các quy định của nhà nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Việc 
đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An được UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương 
tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

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 200.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- Đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy tự động cho khu phố cổ.
- Đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy, chữa cháy vách tường và hệ thống 

dây điện, cáp quang trong hào kỹ thuật.
- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng thông minh, các thiết bị cảm biến, 

camera quan sát, giám sát cảnh báo cháy.
- Xây dựng nhà điều hành, cung cấp trang thiết bị; đào tạo nhân lực, giải 

pháp phần mềm, vận hành trung tâm điều hành.
- Xây dựng bể chứa nước chữa cháy ngầm.
b) Hình thức đầu tư: đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách 

trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Dự án được HĐND tỉnh thống nhất 
cho phép thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư tại Nghị 
quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được Thường trực HĐND tỉnh thống 
nhất danh mục dự bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại Công văn số 
05/HĐND-VP ngày 11/01/2021. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 
21/01/2021, với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự kiến bố trí 2 tỷ đồng 
từ nguồn ngân sách trung ương. Đối với nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tổng 
thể dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, sau khi Thủ tướng Chính 
phủ giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung 
ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ 
sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện đầu 
tư phù hợp với khả năng cân đối vốn nguồn lực.
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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 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 
tiến độ dự án 2021-2024 cho phù hợp với tiến độ phân bổ vốn cho dự án.

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 suất đầu 

tư theo quy định tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây 
dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ 
phận kết cấu công trình năm 2020; xác định từ khối lượng, đơn giá công tác xây 
dựng tổng hợp tính theo thiết kế sơ bộ; chi phí thiết bị được khái toán trên cơ sở 
03 báo giá của 03 nhà cung cấp (chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp 
của 03 báo giá của 03 nhà cung cấp cho chủ đầu tư), đơn vị thẩm định nhận thấy 
giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư cơ bản phù hợp; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được 
chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công 
trình trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo 
không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp 
thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, trong quá trình triển khai các 
bước tiếp theo của dự án chủ đầu tư cần lưu ý không được làm ảnh hưởng đến 
cảnh quan kiến trúc, không gian và các yếu tố cấu thành di tích gốc, đồng thời 
việc thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 
25/12/20118 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 
hóa, danh lam thắng cảnh, Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 
31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy 
định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

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 Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An. Kính 
đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hội An;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



  UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Dự án: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An
  

Theo đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 339/TTr-
UBND ngày 17/11/2020 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu 
tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn cho dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, cụ thể như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư 

dự án số 339/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An;
2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 213/BC-UBND 

ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An;
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 212/BC-UBND ngày 

17/11/2020 của UBND thành phố Hội An.
II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn.
2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021.
3. Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021.

4. Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về 
việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 
tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương.

5. Công văn số 3385/UBND-TH ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về rà 
soát các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 
(vốn trong nước) giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu đầu tư vốn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2021 - 2025.

6. Công văn số 4936/UBND-TH ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về tổng 
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hợp nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách 
Trung ương.

7. Công văn số 6395/UBND-TH ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh về báo 
cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương 
năm 2021.

8. Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

9. Pháp lý liên quan khác. 
III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

1787/SKHĐT-QHTH ngày 18/11/2020 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 đề nghị thẩm 

định
1. Tên dự án: Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định: 

Ủy ban nhân dân thành phố Hội An.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất: 200.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách trung ương 200.000 

triệu đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Du lịch.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2025.
11. Hình thức đầu tư của dự án: đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 3156/STC-ĐT 

ngày 19/11/2020 của Sở Tài chính)
- Về chủ trương đầu tư dự án: Tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày

17/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm
định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn 
ngân sách trung ương, trong đó có dự án này.

- Về nguồn vốn: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 
Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 về việc phân bổ kế hoạch đầu 
tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, ngày 30/10/2020 UBND tỉnh đã có Công 
văn số 6395/UBNDTH về việc báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 
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công nguồn ngân sách trung ương năm 2021 của tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (biểu số 01) trong đó có dự án đề nghị thẩm định 
nguồn vốn lần này, dự kiến kế hoạch 3.000 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm 
lấy ý kiến thẩm định nguồn vốn, Trung ương chưa giao kế hoạch vốn năm 2021 
cho tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Trung ương về danh
mục dự án chính thức đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2021 và giai
đoạn 2021 - 2025, để có cơ sở báo cáo HĐND tỉnh nhằm triển khai thực hiện dự 
án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình, thủ tục đầu tư
Dự án thuộc danh mục dự án đề nghị đầu tư từ nguồn ngân sách Trung 

ương giai đoạn 2021-2025 theo các Công văn 3385/UBND-TH ngày 23/6/2020 
và 4936/UBND-TH ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh có Công văn số 6395/UBND-TH ngày 
30/10/2020 báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân 
sách trung ương năm 2021, trong đó có kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư dự án 
Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, nằm trong tổng nguồn vốn ngân sách 
Trung ương dự kiến năm 2021 phân bổ cho tỉnh; đảm bảo các quy định và thẩm 
quyền của tỉnh liên quan đến trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng 
năm vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 61, Luật Đầu tư công.

Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh 
về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương, UBND thành phố Hội An đã thực 
hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phòng 
cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.

Hiện nay, tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 
tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021 và văn bản số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/202021 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn 
còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021: đối với các dự án chuẩn bị đầu tư 
năm 2021 thuộc nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh (trong đó có dự 
án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 
quan liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện 
đầu tư các dự án này đảm bảo phù hợp khả năng cân đối vốn trong dự kiến tổng 
kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Về tổng mức đầu tư dự án 
Tổng mức đầu tư dự kiến dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An 

theo đề xuất của UBND thành phố Hội An là phù hợp phương án đã đăng ký với 
Trung ương, HĐND tỉnh tại các Công văn 3385/UBND-TH ngày 23/6/2020, 
4936/UBND-TH ngày 25/8/2020, 6395/UBND-TH ngày 30/10/2020 và 
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7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.
3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
Tại Công văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 về phân bổ kế hoạch 

vốn ngân sách nhà nước năm 2021, năm 2021 do kế hoạch đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư yêu cầu đối với các dự án khởi công mới nguồn ngân sách Trung ương năm 
2021 phải hoàn thiện việc phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 10/12/2020, 
làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ giao danh mục và mức vốn NSTW kế hoạch 
năm 2021 đối với các dự án này trước 31/12/2020.

Tại Công văn số 6395/UBND-TH ngày 31/10/2020 của UBND tỉnh về 
báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung 
ương năm 2021 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 
số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020, có bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 
dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.

 Tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện đầu tư các dự án 
chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương, đảm bảo phù hợp khả 
năng cân đối trong dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025.

Do đó, để đảm bảo thủ tục theo quy định, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 
các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và chủ trương của HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án Phòng cháy chữa cháy khu 
phố cổ Hội An. 

4. Mức vốn bố trí
Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 

mưu UBND tỉnh bố trí 2.000 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự 
án từ nguồn ngân sách trung ương năm 2021, theo phương án đã được Thường 
trực HĐND tỉnh thống nhất tại văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về 
phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Về kế hoạch vốn triển khai thực hiện dự án, sau khi Trung ương giao kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng 
năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cân 
đối, bố trí thực hiện dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An.  

III. Kết luận
Dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An do UBND thành phố 

Hội An lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao 
tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, có tổng mức đầu tư dự 
kiến là 200.000 triệu đồng. Dự án được HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất cho phép thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện 
đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
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hoạch đầu tư công năm 2021 và văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của 
Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế 
hoạch đầu tư công năm 2021, với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn 
ngân sách Trung ương dự kiến bố trí là 2.000 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho 
dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn 
năm 2021 chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Đối với nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tổng thể thực hiện đầu tư dự án 
Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An, sau khi Thủ tướng Chính phủ giao kế 
hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch 
vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và thực hiện đầu tư 
phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Đề nghị UBND thành phố Hội An hoàn chỉnh các thủ tục, báo cáo cấp có 
thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố 
cổ Hội An đảm bảo theo quy định, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo của 
dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, LĐVX, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan
V/v: Tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn với các dự án sử dụng nguồn 
ngân sách trung ương giai đoạn 
2021-2025.

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được Công văn số 1787/SKHĐT-QHTH 
ngày 18/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; kèm theo các Tờ trình: số 221/TTr-
STTTT ngày 17/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, số 339/TTr-UBND 
ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An và số 178/TTr-UBND ngày 
17/11/2020 của UBND huyện Nam Trà My về việc tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn với các dự án sử dụng nguồn ngân sách trung 
ương giai đoạn 2021-2025, gồm 03 dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử, Chính 
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ 
Hội An; Nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập – Trà Cang – Trà Linh thuộc vùng 
ATK; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

- Về chủ trương đầu tư dự án: tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm 
định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân 
sách trung ương, trong đó có 03 dự án này.

- Về nguồn vốn: trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công 
văn số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn 
NSNN năm 2021, ngày 30/10/2020 UBND tỉnh đã có công văn số 6395/UBND-
TH về việc báo cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSTW 
năm 2021 của tỉnh Quảng Nam gửi các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (biểu số 
01) trong đó có 03 dự án đề nghị thẩm định nguồn vốn lần này, mỗi dự án là 3.000 
triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm lấy ý kiến thẩm định nguồn vốn, Trung ương 
chưa giao kế hoạch vốn năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Trung ương về danh 
mục dự án chính thức đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương năm 2021 và giai 
đoạn 2021-2025, để có cơ sở báo cáo HĐND tỉnh nhằm triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Tài chính, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGĐ,NS;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan

V/v ý kiến báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án: Phòng cháy 
chữa cháy Khu phố cổ Hội An

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
1794/SKHĐT-TĐDA ngày 19/11/2020 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án: Phòng cháy chữa cháy Khu phố cổ Hội An; Sau khi kiểm tra 
hồ sơ liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 339/TTr-UBND 
ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An chủ yếu tập trung vào việc đầu tư 
hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu vực phố cổ, trong đó bao gồm lắp đặt hệ 
thống cho công trình và thiết bị. Để đảm bảo nội dung thẩm định chủ trương đầu 
tư, Sở Xây dựng có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND thành phố Hội 
An bổ sung, làm rõ:

- Lập sơ bộ tổng mức đầu tư theo các phương pháp quy định tại khoản 1, 
Điều 5, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

- Bổ sung các tài liệu để xác định đơn giá các thành phần công việc trong cơ 
cấu tổng mức đầu tư đề xuất.

2. Việc đầu tư hệ thống PCCC cho khu phố cổ Hội An cần nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp vừa đạt mục tiêu PCCC, đồng thời đảm bảo các yếu tố về kiến 
trúc, cảnh quan của từng căn nhà và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng đối với báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư dự án: Phòng cháy chữa cháy Khu phố cổ Hội An; kính gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND thành phố Hội An;
- Lưu VT, QLHT, Q5.
 (E:\So Xay dung\quang\nam 2020\tham dinh BC 
de xuat chu truong dau tu\05. PCCC Khu pho co 
Hoi An\cvykien-in.docx)

GIÁM ĐỐC

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

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:1505/SVHTTDL-VP 
 

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố 

cổ Hội An. 

 Quảng Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2020 

 

 
 

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

       
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1794/SKHĐT-

TĐDA ngày 19/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An (kèm theo 

Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của UBND thành phố Hội An và hồ 

sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án.  
 

Tuy nhiên, đây là di sản văn hóa thế giới nên việc đầu tư thực hiện dự án 

không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc, không gian và các yếu tố cấu 

thành di tích gốc; đồng thời, việc thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số 

quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Quyết định số 08/2019/QĐ-

UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam.  
 

Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Phòng cháy chữa cháy khu phố cổ Hội An để Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp thẩm định trình cấp thẩm quyền xem xét. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP Hội An; 

- Ban Quản lý DT&DT; 

- Lưu: VT, QLVH, VP(Dũng XDCB 02). 
  D:\5. Van ban 2020\62. Tham dinh PCCC Hoi An\2.CV - gop y  

tham dinh BCDX chu truong dau tu PCCC Hoi An (Dung).doc 

GIÁM ĐỐC 
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Ngày  01 -12- 2020 

CO 
PHON 

So: 
V/v go 

G AN fiNn QUANG NAM CQNG HOA xA HQI CIII'J NGHIA VLIT NAM 

CANH SATPCCCVACNCH Dc lap - Tir do - Hanh  phtic 

(ff0 /PCCC&CNCH-D2 QuángNam, ngàyl57háng 11 nám 2020 
' chCi truing daLi ttr dir an: 

Cra cháy khu phô c HQi An 

KInh gui: Sâ K hoch và Du tu 

"gay 24/11/2020, Phông Cânh sat phông cháy, chia cháy và cáu nan, cuu 
h (sai day viOt tat là Phông Cãnh sat ccc và CNCH) Cong an tinh Quàng 
Narn nhin du9c cong van so 1794/SKHDT-TDDA, ngày 19/11/2020 cia Sà Ké 
hoach 
cháy C 

di an 
HiAi 

'a dau tu ye viêc lay kiCn ye thârn djnh chü truong dâu tu' dir an: Phông 
,tta cháy khu phô cô Hi An. Qua nghiên cüu báo cáo chü tnrcYng dâu tu' 
hông cháy chUa cháy khu phô cô Hi An do Uy ban nhân dan thành phô 
1p nàm 2020, Phông Cành sat ccc và CNCH có gop ' nhu sau: 

. Khu ph cô I-lôi An là di san van hóa the giâi, là nai tp trung nhiu di 
san van boa, nhà dan chü yêu là g, là ni tp trung dông dan cu Va khách tharn 
quan du ljch; kinh doanh djch vi1, sir dicing nhiêu nguyen Iiu, vt lix, hang hóa dé 
cháy rhu' vai, go, tranh ành,... ; dông th&i, ti khu phô cô Hi An, h thông báo 
cháy, àhüa cháy chua dáp tmg dupc yêu câu. Do do, nguy hiêm cháy và cháy lan 
tai khii phô cô Hi An là rat cao, vic dâu lix dir an PhOng cháy chOa cháykhu 
phô c Hi An tii các nhà thuc khu virc phô cô Hi An là hêt süc cap thiêt dC 
bào dm an toàn PCCC. 

2. Theo tin d và phân k' du lix thirc hin dir an PhOng cháy chüa cháy 
khu piô cô Hi An là 05 närn (t1r näm 2021 — 2025); dC dam bão h thông 
PCCC khi hoàn thành dixa vào südi,ing a tirng giai don phát huy tInh hiu qua, 
khi nhiên cru ni dung dâu tu' hang nàm can chü vic dâu lix nba diêu hành, 
trirn bni T  be nu,àc chera cháy và trung tarn báo cháy nén du'a vào dâu tu nhüng 
närn dâu dé sirn du'a dr n vào hoat  dng giai do?n  dâu. 

Phông Cânh sat PCCC và CNCH Cong an tinh Quãng Narn có kin dê 
Sâ KO hoach và Dâu tu tong hçip chung. 

No'i nhln:. 
- Nhtr trôn; 
- Liru: yT, D2. 

Thiing : TRAN CUN I1L 
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