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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 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 12/TTr-SXD ngày 
25/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thẩm định và phê duyệt báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 
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: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 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: Sửa chữa, cải tạo chống thấm 

trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam  theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam  số 12/TTr-SXD ngày 
25/02/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam;

3. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 35/BC-SXD ngày 
26/02/2021 của Sở Xây dựng.

4. Biên bản làm việc giữa Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam và Sở Xây dựng 
ngày 02/02/2021.

5. Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án: Sửa 
chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam  số 92/BC-SKHĐT ngày 
09/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Các tài liệu liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
4. 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; Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về báo 
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cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

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

6. Các văn bản 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 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: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam .
2. 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.
5. Địa điểm thực hiện dự án: 24 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.342.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi 

hai triệu đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh.
8. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2022.
9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hoạt động của đảng.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 464/STC-ĐT ngày 
05/03/2021:

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy Quảng 
Nam, hạng mục sửa chữa, cải tạo chống thấm do Sở Xây dựng lập, dự kiến tổng 
mức đầu tư là 3.342 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thời gian 
thực hiện năm 2021.

- Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
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2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Xây dựng lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến ngân sách tỉnh 3.342 triệu đồng (tổng mức 
đầu tư dự kiến: 3.342 triệu đồng); ngoài ra, theo Công văn số 05/HĐND-VP 
ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên, thì tổng mức đầu tư đã 
được thống nhất là 3.342 triệu đồng và dự kiến kế hoạch vốn cho dự án là 2.000 
triệu đồng.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 chỉ có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.345,074 tỷ đồng (không có danh mục chi tiết), 
trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 tỷ đồng. 
Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài chính đề 
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Công trình trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam sau nhiều năm sử dụng đến 

nay một số hạng mục đã xuống cấp, đặc biệt, toàn bộ hệ mái bị thấm dột, gây hư 
hỏng toàn bộ trần tầng 4, tường xung quanh nhà bị bong tróc, rêu mốc… gây 
ảnh hưởng đến môi trường làm việc, cũng như mỹ quan công trình. Vì vậy, để 
đảm bảo tuổi thọ, kiến trúc mỹ quan công trình, đồng thời, đảm bảo điều kiện 
làm việc cho cán bộ công chức, người lao động,  việc cải tạo sửa chữa lại trụ sở 
làm việc Tỉnh Ủy là rất cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 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: Công 
trình cải tạo, sửa chữa đảm bảo nâng cao tuổi thọ công trình, không ảnh hưởng 
đến qui hoạch.

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 Điều 8 của Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH14.

5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: 

- Sửa chữa, cải tạo và chống thấm toàn bộ sàn mái.
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- Sửa chữa các vị trí tường bị nứt; vệ sinh, sơn lại toàn nhà.
- Sửa chữa, thay thế các chi tiết, cấu kiện bị hỏng.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021, Thường trực HĐND 
tỉnh đã thống nhất bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án số tiền 2.000 triệu 
đồng. Sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 
mưu UBND tỉnh phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 để triển khai thực hiện, 
đồng thời cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí 
đủ kinh phí thực hiện dự án không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến 
độ thực hiện dự án năm 2021-2022, tuy nhiên để phù hợp phù hợp với khả năng 
cân đối vốn đề nghị thời gian thực hiện dự án 2021-2023.

đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khái toán theo khối 
lượng chủ yếu tương đối phù hợp, số liệu sẽ chuẩn xác ở bước lập dự án đầu tư.

e) 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.

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: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng 
Nam , kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.
(E:\Hoang21\Truso\BCTD.TrusoTU.docx)

GIÁM ĐỐC 

#ChuKyLanhDao
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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, khả năng cân đối vốn

Dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam

   Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 
26/02/2021 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trụ sở Tỉnh 
ủy Quảng Nam;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam, như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:
1. Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng về việc đề 

nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án Trụ sở Tỉnh ủy 
Quảng Nam;

2. Báo cáo số 32/BC-SXD ngày 25/02/2021 của Sở Xây dựng về Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam;

3. Báo cáo số 35/BC-SXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây dựng về Báo cáo 
kết quả thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy Quảng 
Nam.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:
1.  Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
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 11/01/202021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021; Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về báo 
cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn vốn ngân sách nhà nước và điều 
chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;
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5. Các văn bản khác có liên quan.
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: Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Sở 

Tài chính tại Công văn số 290/SKHĐT-QHTH ngày 01/3/2021.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị thẩm định:
1. Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 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: Sở Xây dựng (theo ủy quyền của UBND tỉnh tại  

khoản 3 Điều 10 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/ 8/2020);
5. Tên chủ đầu tư: Sở Xây dựng;
6. Địa điểm đầu tư: Số 24 đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam;
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.342 triệu đồng;
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh;
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Hoạt động của 

đảng;
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022;
11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư 

công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 464/STC-ĐT 

ngày 05/03/2021 của Sở Tài chính):
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Tỉnh ủy Quảng 

Nam, hạng mục sửa chữa, cải tạo chống thấm do Sở Xây dựng lập, dự kiến tổng 
mức đầu tư là 3.342 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, thời gian 
thực hiện năm 2021.

- Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Xây dựng lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến ngân sách tỉnh 3.342 triệu đồng (tổng mức 
đầu tư dự kiến: 3.342 triệu đồng); ngoài ra, theo Công văn số 05/HĐND-VP 
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ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh nêu trên, thì tổng mức đầu tư đã 
được thống nhất là 3.342 triệu đồng và dự kiến kế hoạch vốn cho dự án là 2.000 
triệu đồng.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 chỉ có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.345,074 tỷ đồng (không có danh mục chi tiết), 
trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 tỷ đồng. 
Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài chính đề 
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Tên dự án, cấp quyết định đầu tư:
Theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 26/02/2021 của Sở Xây 

dựng: Tên dự án là “Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam”; cấp quyết định đầu tư là: 
UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Tên dự án: Đề nghị chỉnh sửa lại tên dự án là “Sửa chữa, cải tạo chống 
thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam” để trùng khớp với tên danh mục đầu tư đã 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 
31/12/2020.

- Quyết định đầu tư: Tại khoản 3 Điều 10 kèm theo Quyết định số 
11/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 “Ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn về xây dựng cấp tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý”. Theo đó, đề nghị điều 
chỉnh lại cơ quan Quyết định đầu tư là Sở Xây dựng để phù hợp với nội dung ủy 
quyền nêu trên.

2. Quy trình, thủ tục đầu tư:
Dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết 
định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

3. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án:
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3.342 

triệu đồng, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh là phù hợp với nội dung 
thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

4. Khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí:



4

Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021, Thường trực HĐND 
tỉnh đã thống nhất bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án số tiền 2.000 triệu 
đồng. Sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 
mưu UBND tỉnh phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 để triển khai thực hiện, 
đồng thời cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí 
đủ kinh phí thực hiện dự án không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

IV. Kết luận
Dự án Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam được 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư từ năm 2021, từ nguồn vốn ngân 
sách tỉnh, dự kiến tổng mức đầu tư 3.342 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2021 số 
tiền 2.000 triệu đồng tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 trên cơ sở 
đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.

Sau khi đảm bảo hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh phân bổ tối đa 3.342 triệu đồng, từ nguồn vốn 
ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện dự án trong thời gian không quá 03 năm, 
kể từ năm 2021; trong đó, năm 2021 bố trí 2.000 triệu đồng.

Kính đề nghị Sở Xây dựng hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, tổ chức 
triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành và quyết toán dự án đúng thời gian quy 
định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBNDTiNH QUANG NAM
SaXAYDljNG

S6:3~ IBC-SXD

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - Tl)' do - H~nh phuc

Quang Nam, ngayJ_5thimg 02 ndm 2021

T

BAocAo
D~ xuftt chu truong dftu tu dl)' an

Cdng trinh: Tru SO'Tinh uy Quang Nam
Hang muc: Sua chira, cai tao ch8ng thftm

Dja di~m: S8 24 Nguy~n Chi Thanh, TP Tam Ky, tinh Quang Nam

Kinh gtj'i: - Uy ban nhan dan tinh Quang Nam.
- SO'K~ hoach va dftu ttr tinh Quang Nam

Can cir Luat f)~u tu cong ngay 13 thang 6 nam 2019;

Can cir Quyet dinh s6 90/Qf)-UBND ngay 12/01/2021 cua UBND tinh
Quang Nam v~ viec giao nhiem vu dan vi chu tri lap, trinh tham dinh phe duyet -.. 1-."
chu truang d~u tu cac du an chuan bi d~u tu nam 2021 nguon ngan sach nha : ~o S
nuoc. -e

u ,. ,

Sa Xay dung Quang Nam trinh UBND tinh Quang Nam, Sa K€ hoach v' * XAY
" " " )it.dau tu Quang Nam Bao cao de xuat chu truang dau tu dir an Tru sa Tinh uy 1t-1y Qu

Quang Nam- H;;tng m\lc: Sua chua, cai t;;tOch6ng thAm vai cac n<)idung chinh
sau:

I.THONG TIN CHUNG DV AN

1. Ten dv an: Tr\l sa Tinh uy Quang Nam- H,;mgm\lc: Sua chua, cai t;;tO
ch6ng thAm.

2. Dv an nh6m: C

3. cAp quy€t dinh d~u tu dv an: UBND Tinh Quang Nam.

4. f)ia di€m thvc hi~n dv an: 24 ducmg Nguy€n Chi Thanh, TP Tam Ky,
tinh Quang Nam.

5. DV ki€n t6ng muc d~u tu d\f an: 3.342.000.000 d6ng .

- Ngu6n v6n: Ngan sach tinh.

- Phan ky d~u tu: f)~u tu m<)tl~n.

- Nien d<)d~u tu: Nam 2021

6. Thai gian thvc hi~n: 2021

S6Xdy d1!ngtinh Quang Nam, Tel; Fax: 0235.3852712
10-Quong Trdn Quy Cap, thGnhph6 Tam Ky, Quang Nam

Trang
1
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II. NOI DUNG CHV YEU eVA nu' AN
1. 81,1'cfin thiSt cua chuang trinh: Cong trinh tru sa co quan Tinh uy Quang

Nam sau nhieu nam sir dung dSn nay mot s6 hang muc da xuong c~p. Hien nay
liang muc xuong c~p nang nh~t do la toan bOmai bi th~m mroc r~t nhieu, gay hu
hong toan bQ trfin tfing 4, nrong xung quanh nha bi bong tree, reu moe toan bo,
tuong trong do bi tham nuoc nen bi reu moe r~t nhieu gay anh huang dSn viec 0
nhiem phong lam viec ciing nhu tinh tham my kiSn true cua cong trinh. Vi vay, d@
dam bao cong trinh duoc ben chac, sir dung lau dai va giir duoc kien true my quan
ciing nhu dam bao noi lam viec sach se khang trang cho CBCNV, yeu c~u cai tao
sira chua l~i tl1,lsa lam vi~c Tinh Uy 1£1. r§t cfin thiSt.

2. M\1ctieu, quy mo, dia diSm va ph~m vi dfiu tu:

- M\1c tieu: DS dap ung diSu ki~n lam vi~c t6i thiSu, cfin thiSt cho c{mbQ
cong chuc co quan Tinh uy, giai quy~t tri~t dS tinh tr~ng th~m san mai, dam bao
ki~n truc my quan cho cong trinh.

- Quy mo: Sua chua, cai t~o va ch6ng th~m vai cac nQi dung chinh nhu
sau:

* D6i VOl san mai: Thao bo toan bQdan be tong ch6ng nong hi~n tr~ng, v~
sinh toan bo reu m6c, lang YXM M75, day 3cm t~o d6c va chfmg th~m cha san
mai, xay d1,1'ngse no quanh tuang thu h6i va lQ'pmii t<;lit~t ca cac vi tri san
thuQ'ng, l~p d~t h~ lam ch6ng n~ng mua t~i 2 dfiu h6i tfing tum, lQ'pl~i ngoi bi bS
va bong troc a mai giua, xu ly ch6ng th~m cho khe lun hi~n tr~ng, thay l<;lih~
th6ng 6ng nuac x6i, xu ly l<;lih~ th6ng hop ky thu~t trong cac khu v~ sinh, thay
mQt s6 0 eua kinh sat maio

* D6i v6'i tU'O'ngngoai: D\1c tia eac vi tri nut, trat l~i b~ng vua xi mang co
lap luai thep ch6ng nut, v~ sinh to~mbO lap san tuang ngoai, ba matic l~i nhfrng
vi tri hu hong, to~mbQ tmJng ngoai Ian san 3 nuac.

* TU'img trong, trAn:
+ Tfing 1, t~ng 2, tfing 3: V~ sinh e<;lOlap san tuang, trfin, ba mactic va Ian

sm1 l~i toan bQ.

+ Tfing 4: C~o bo lap ba matic hi~n tr<;lng,v~ sinh c~o lap san tuang, trfin,
ba mactic va Ian san l~i to~mbQ, nhling vi tri trfin th<;lchcao bi hu hong thl thao do
va thay maio

* MQt s6 nQi dung cai t~o khac: Thay mQt s6 duang 6ng thoat nuae bi
hong, sua chua ch6ng th~m vi tri khe lun, thay mQt s6 0 cua s6 bi hong gay th~m
nuac ....

- Dia diSm: S6 24, duang NguySn Chi Thanh, TP Tam Ky, tinh Quang
Nam.

- Ph~m vi d~u tu: L~p Bao cao kinh t~ ky thu~t (bao g6m ca thiSt k~ ban ve
thi eong va d1,1'toan) va triSn khcii thi cong cho cae h<;lngm\1cneu tren.

Trang
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SO'Xdy d~mg tinh Quang Nam. Tel; Fax.' 0235.3852712
10-au:cmg Tr6n Quy Cap, thanh ph6 Tam Ky, Quang Nam



3. Ttmg rmrc dfiu tu du ki6n:

- Tong mire dfiu tu: 3.342.000.000 vnd

Trang do:

+ Chi phi xay dung

+ Chi phi quan ly dir an
: 2.780.031.000 vnd

91.241.000vnd

+ Chi phi tu van dfiu illxay dung: 259.932.000vnd

+ Chi phi khac 51.593.000vnd

, + Chi phi du phong 159.203.000 vnd

4. DV ki6n ti6n dQ trien khai thuc hien dfiu tu phu hop voi di€u kien thuc t6
va kha nang huy dong cac nguon luc thea tlnr tv Uti tien hQ'Ply bao dam dfiu tu
t~p trung, co hieu qua:

- Ti6n dQ thuc hien: Nam 2021.

- Mire von nrong irng: 3.342.000.000 vnd

5. Xac dinh sa bQ chi phi lien quan trong qua trinh thuc hien va chi phi van
hanh du an sau khi hoan thanh (chi phi duy tu bao duong cong trinh, may m6c,
thiet bi, quan ly van hanh ...).

Day la cong trinh sua chua viec bao tri cong trinh trong nhimg nam sau sir
dung la khong t6n kern.

6. Phan tich, danh .gia sa bQ tac dQng v€ m6i trucmg, xii hQi; xac dinh sa bQ
hi~u qua dfiu tu v€ kinh t6 - xii hQi.

6.1. Phan tich, danh gia sa bQ tac dQng v€ m6i tnrong, xii hQi (di~n tich dfrt'~C'''';t-,.,
bi anh huang; s6 hQ dan di doi, teli dinh cu, phuong an tai dinh cu ...) .j .~~

Dia di~m xay dVng: C6ng trinh sua chua kh6ng rna rQng di~n tich neriVNG ~
kh6ng anh huang d6n di~n tich dfrtb6i thuong, di doi. /~ ~

;1(; ~I>-
6.1.1. Moi truong khong khi ~

a. BVi: Vi~c thao da se gay bvi, trang qua trinh thi c6ng dan vi thi c6ng se
c6 rao ch~n dam bao kh6ng gay anh huang dSn m6i truang xung quanh.

b. Ti6ng 6n: TiSng 6n tu vi~c dvc, thao da k6t cfru, kh6ng gay anh huang
nhi€u.

6.1.2. Tac tl(5ng tlin moi truOng nuac: Day Ia c6ng trinh nuac thai sinh hoc;tt
se cho ra c6ng thoat nucrc chung, kh6ng anh huang dSn m6i truang nuac.

6.1.3. Tae tl(5ng tlin chdt 1U:(Jngtldt:

Kh6ng anh huang nhi€u den chfrt IUQ'ngdfrt.

6.1.4. Tac tl(5ng tlin canh quan: Cong trinh haem thanh se t(1ocanh quan
chung cho cO' quan.

6.1.5. Tac tl(5ng tlin kinh ti, xCih(5i:C6ng trinh hoan thanh se tc;tOdQng Ivc

SO'Xdy d]!ng tinh Quang Nam, Tel; Fax: 0235.3852712
10-duang Trdn Quy Cap, rhcmhpM Tam Ky, Quang Nam

Trang
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va cac di€u kien t6t nh~t cho can bQ cong chirc lam viec.

6.2. Xac dinh sa bQhieu qua d~u tu v~ kinh t~ - xa hoi.

Cong trinh hoan thanh se dap dap ling di~u kien lam viec t6i thieu, c~n thiet
cho can bQ cong clnrc co quan Tinh uy Quang Nam.

7. Phfin chia cac dl,l'an thanh phan: Day la cong trinh c6 gia tri khong Ian
nen se duoc c1~1lnr thirc hien mot l§n.

8. Cac ghHphap tA clnrc thuc hifn:
,

- Hinh thirc quan ly du an: Tlnrc hien thea quy dinh tai Nghi dinh so
59/20I5/ND-CP ngay 18/6/2015 cua Chinh phu v~ Quan ly du an d~u tu xay
dung.

- Du kien kinh phi chuan bi d~u tir: 3.342.000.000 vnd

- Nguon von chu§n bi d~u tir: Ngan sach tinh.

- Thai gian th\rc hi~n cong tac chuAnbi d§.utu: Quy I nam 2021

So' Xay dvng Quang Nam trinh UBND tinh Quang Nam, So' K~ hOC;lchva
d~u tu Quang Nam xem xet th~m dinh, quy~t dinh chu trucrng d~u tu dv an Tll,l So'
lam vi~c Tinh uy Quang Nam- HC;lngm\1c: Sua chua, cai tC;loc~~ng th~

" ----NO'inh{m:
- Nhu tren;
- Luu VP, VT, T.

..

So' Xdy dl,mg tinh Quang Nam. Tel; Fax: 0235.3852712 Trang
10-tfu'img Trdn Quy Cap, thanh ph6 Tam Ky, Quang Nam 4
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CONG TRiNH: TRV SO TiNH UY QUANG NAM
H~NG Ml}C: SUA CHUA, cAl T~O CHONG THAM

DJA DIEM XD: 24 NGUYEN CHi THANH, PHUONG TAN TH~NH, TP TAM KY, TiNH QUANG NAM

BANG TONG HOP KINH PHi DAu TITxAY DUNG. .

91.324.000

STT Khoan muc chi phi Ky hi~u Cach tinh
Gia tr] trurrc Thu~ GTGT Gia tr] sau thu~
thu~ (dAng) (dAng) (dAng)

I Chi phi xay dung GXd Gxdi + .... + Gxd3 2.527.301.000 252.730.100 2.780.031.000
---~I---~--~~~~------------------I--~=--+--~~-__II_ Chi phi qua_!!_ljdl}'an ~ GQLOA 3,282% x Gxd 82.946.000 8.294._~ 9_1_.2_4_1_.0_00____

_ III~_ Chi phi tir van d~~~!fxay dl}'ng _ _ ~ ~T'! __+_-~-I_:v-I--+-..·+G-T-v--6 ~ _2_3_6~_0_2.~~0 _23._~3_0_.0_0_011---2-~~.93~-.00-0
4.1 _Chi phi l~p Bao cao kinh t~ - Icy thu~t XD GTV-1 5,125% x Gxd 129.524.000 12.952.000

I-- ~-~---- ---- ---- --- -- --------

4.2 _Chi phi tham tra thi~t k~ GTV-2 0,258% x Gxd 6.520.000 652.000
____ _------ ------1- ------

4.3 _Chi phi tham tra dir toan GTV-3 0,25% x Gxd 6.318.000 632.000 6.950.000_~___ __ _ ~__ ~ -- --- e----------- -----+---~------~ ------- -----+-----

4.4 _Chi phi lap HSMT, danh gia HSDT xay l~p GTV-4 0,432% x Gxd 10.918.000 1.092.000 12.010.000, ~ ~_ __ _ __ -f----~ I--__~ - ---- -----1----------

4.5 _Chi phi giam sat thi cong XD cong trinh GTV-S 3,285% x Gxd 83.022.000 8.302.000
------ - ------------- ------- - --~----------+------------

IV Chi phi khac GK GK-1 + .... + GK-6 48.056.000 3.537.000 51.593.000____ ----- - - _~ ~ ~ ~ -------1----------.

5.1 _L~ phi tham dinh Bao cao kinh t~ - Icy thuat GK-1 0,019% x TMDT 635.000 635.000~-~-~-- - -I----------~-------~-------+------~
5.3 _Chi phi thftm dinh HSMT GK-3 0,05% x Gxd 1.264.000 1.264.000
5.4 _Chi phi thftm dinh k~t qua LCNT GK-4 0,05% x Gxd 1.264.000 1.264.000
5.5 _Chi phi kiem toan cong trinh GK-S 0,96% x TMDTlt*1.1 32.083.000 3.208.000 35.291.000--- ------ ~-__ ----I--------·

5.6 _Chi phi thftm tra, phe duy~t quy~t toan GK-6 0,57% x TMDTlt*50% 9.525.000 9.525.000- ------1-------

5.7 _Chi phi bao hiem cong trinh GK-7 0,13% x Gxd 3.285.000 329.000 3.614.000_______ - 1-------1---

V Chi phi dl}'phong Gop 144.730.000 14.473.000 159.203.000
------ - --- ---- -- -----------

TONG MUC DAu TU (I+II+III+IV+V) 3.039.335.000 302.665.000 3.342.000.000

142.476.000
-----~--

7.172.000

Bang chiP: Ba ty ba tram bon muoi hai trieu dong chan



II

BANG TONG HOP DV ToAN CHI PHi xAY Dl/NG
CONG TRINH: TRl} sa TiNH UY QUANG NAM

H~NG Ml}C : SUA CHUA, cAl T~O CHONG THAM

STT Khoan muc chi phi
H~sA Ky hieu

Cach tinh Thanh ti~n

-_l!~ ,
I Chi phi true tiepI-- -- -~- ~------ -------I-------~-~---I--------- ----~I-------
1 Chiphi V¢itlieu Bang gia t6ng hop 1.267.798.517 VL

I-- -I-. --~------I----------I-------I--------1-----
2 Chiphi Nhan cong Bang gia t6ng hop 882.004.305 NC

________1_____ _ __ ---------------- -----~------~----I--- __ l-----------I------~
3 Chi phi May (hi cong Bang gia t6ng hop 8.346.407 M

-- --- -Cqng chi phi-t;"c-tirv------ ----~-- ----- - -----VL+~N-C~+-M------ - --- ~-2-.1--5-8-.-14-9-.0-0-0l----T----

-- ---~-------- -----------
Chi phi gian tiep
Chi phi chung

-- --------I-~ -------~---- ------- ------------

------- - ----- ~.-

- - --
.----~--- ---------

(C + LT + TT + GTk) 237.397.000 GT

-- - ----- - _---

(T+GT) x 0,055 5,5% 131.755.000 TL

-- f---

(T+GT+TL) 2.527.301.000 G
--- - --~--- f----

G xO,1 10,0% 252.730.100 GTGT

-1--
--

G+GTGT 2.780.031.000 Gxd

------~ ------ ----- ---
T x 0,073 7,3% 157.545.000 C

1------ I--~----

T x 0,012 1,2% 25.898.000 LT
---- ----- --~-

T x 0,025 2,5% 53.954.000 TT

- ---------

II -----~----------~- - ---~~---- -- --~-----

----i - Chi phi ~h~-t;m d~ & va di~~h~rilithi~6~g - --- ---
~ _ ---------------, _ -----------------,----- - --,--,--- ----- -----------

3 Chi phi mot so cong vi~c khong xac dinh duoc khoi hrong tir thiet ke
--- - Cqog chi phi gia-;;ti~p --- -~--~--~-- ------

-----~ --- -
--~ --

1Il Thu nhap chiu thue tinh truce
-~ -

-

Chi phi xay dung truce thu~
1------- -

-~-

IV Thu~ gia tri gia tang

V Chi phi xiy dung sau thu~



UBND TiNH QuANG NAM
SOxAYDT/NG
S6:35 IBC-SXD

CONG HOA xi\.HOI CHU NGHiA VI~T NAM
Di)c I~p - TV' do - H~nh phuc

Quang Nam, ngay~6 thang 02 ndm 2021

BAocAo
K~t qua th§m djnh ni)i bi) d~ xuftt chu trurrng dau ttr dl! an

Cong trinh: Tru sO'Tinh uy Quang Nam
Hang rnuc: Sua chua, cai tao ch6ng thftm

Kinh gifi: So' K~ hoach va dAu to' Quang Nam

Sau khi xem xet h6 sa, Sa Xay dung Quang Nam bao cao k€t qua tham
dinh nQi bo Bao cao d€ xu~t chu truang d~u tu du an Tru so' Tinh uy Quang Nam
- hang rnuc: Sua chua, cai tao chong tham nhu sau:

A. Phan thrr nhftt: Tai li~u th§m djnh va t6 clnrc tham djnh: . '" .0"~
U ":;'1I H i'. t' . 1·.... thA di h z I»• 0 so, ar I~U am In : 'g' .....'1' '

1. Bao cao d€ xuat chu tnrong d~u tu du an Tru so Tinh uy QU~Q;g:Nam~' It'f IAf.
h?ng m\lc: Sua chua, cai t?O ch6ng th~m thea quy dinh cua Lu~t diu tu congo ~~

t L':
$0;:' ,2. Cac van ban lien quan:

- Quy€t dinh s6 90IQD-UBND ngay 12/01/2021 eua UBND tinh Quang
Nam v€ vi~c giao nhi~m V\l dan vi chu tri l~p, trinh th~m dinh phe duy~t chu
tnrang d§u tu cac d\r an chu~n bi d~u tu nam 2021 ngu6n ngfm sach nha nuac.

- Bien ban lam vi~c giua Van phong Tinh uy Quang Nam va S6 Xay dl,l'ng' ".
Quang Nam.

II. Cac can cU'phap If d~ th§m dinh:

Can Cll Lu~t D~u tu cong ngay 13 thang 6 nam 2019;

Can Cll .Nghi dinh s6 40/2020/ND-CP ngay 06/4/2020 cua Chinh phu
huang dfin thi hanh mQt s6 di€u Clla Lu~t d~u tu cong;

Quy€t dinh s6 90IQD-UBND ngay 12/0112021 cua UBND tinh Quang
Nam v€ vi~c giao nhi~m V\l dan vi chu tri l~p, trinh th~m dinh phe duy~t chu
truang d~u tu cac dl,l'an chu~n bi d~u tu nam 2021 ngu6n ngan sach nha nuac.

III. TB chu'c th§m djnh:

1.Dan vi chu tri th~m dinh: S6 Xay dl,l'ngQuang Nam

2. Dan vi ph6i hQ"pth~m dinh: Khong

B. PhAn thtf hai: Y ki~n th§m dinh dl! an:

I.Mo ta thong tin chung dt,r an va d~ xuftt cua cooquan th§m dinh

S6'Xdy dl,mgtinh Quang Nam. Tel; Fax: 0235.3852712
10-duong Trdn Quy Cap, thimh ph6 Tam Ky, Quang Nam
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1. Ten du an: Tru So' Tinh uy Quang Nam - hang muc: Sua chua, cai tao
chong tham.

2. Dv an nhom: C

3. C~p quyet dinh chu tnrong d~u tir dir an: UBND Tinh Quang Nam

4. C~p quyet dinh d~u tir du an: UBND Tinh Quang Nam

5. Muc tieu du an: DS dap irng dieu kien lam viec t6i thieu, c~n thiet cho
can b9 cong clnrc co quan Tinh uy, giai quyet triet dS tinh trang tham san mai,
dam bao kien true my quan cho cong trinh.

6. Quy mo d~u tir: Sua chua, cai tao va chong tham voi cac noi dung chinh
nlnr sau:

* D6i vrri san mai: Thao bo toan b9 dan be tong chong nong hien trang, v~
sinh toan b9 reu moe, lang VXM M75, day 3cm tao doc va chong tham cho san
mai, xay dung se no quanh tuong thu h6i va IQ'Pmai tai tfit ca cac vi tri san
thuQ11g,lip d~t h~ lam ch6ng ning mua t~i 2 d~u h6i t~ng tum, lQ'Pl~i ngoi bi bS
va bong troc (] mai gifra, xu ly ch6ng thfim cho khe lun hi~n tr~ng, thay l~i h~
th6ng 6ng nuac x6i, xu ly l~i h~ th6ng h9P ky thu~t trong cac khu v~ sinh, thay
m9t s6 0 cu'a kinh sat mai.

* D6i vOi tU'O'ngngoai: D\lc tia cac vi tri nut, trat l~i b~ng vua xi mang co
lap luai thep ch6ng nut~ v~ sinh toan be>lap san tucmg ngoai, hi matic l()i nhfmg
vi tri hu hong, tmln b9 tUOngngoai Hinsan 3 nuac.

* TU'(Yngtrong, trAn:

+ T~ng 1, t~ng 2, t~ng 3: V~ sinh c~o lap san tucmg, tr~n, ba mactic va Ian
san l~i toan b9.

+ T~ng 4: C~o bo lap ba matic hi~n tr~ng, v~ sinh c~o lap san tucmg, tr~n,
ba mactic va Ian san l~i toan b9, nhfrng vi tri tr~n th~ch cao bi hu hong thi thao dO'
va thay mai.

* MQt s6 nQi dung cai t~o khac: Thay m9t s6 duemg 6ng thoat nuac bi
hong, sua chua ch6ng thfim vi tri khe lun, thay m9t s6 0 cua s6 bi hong gay thfim
nuac ....

- Dia diSm: S6 24, ducmg Nguy~n Chi Thanh, TP Tam Ky, tinh Quang
Nam.

- Ph~m vi d~u tu: L~p Bao cao kinh te ky thu~t (bao g6m ca thiSt ke ban ve
thi cong va dv toan) va triSn khai thi cong cho cac h~ng m\lC neu tren.

7. Dia diSm thvc hi~n dv an: S6 24 dUOngNguy~n Chi Thanh, TP Tam Ky,
tinh Quang Nam.

8. T6ng muc d~u tu dv kien: 3.342.000.000 d6ng

9. Ngu6n v6n de nghi thAmdinh: V6n ngan sach Tinh.

So'Xdy d1,lngtlnh Quang Nom. Tel; Fax: 0235.3852712
10-au,()'ng Trdn Quy Cap, thimh ph6 Tam Ky, Quang Nom
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10. Nganh, linh vue, chuang trinh sir dung nguon v6n d€ nghi th~m dinh:
QUEmly Nha mroc

11. Thai gian thuc hien: Nam 2021

12. Hinh tlnrc dftu tu cua du an: Dftu nr bang nguon v6n dftu tu congo
II. y ki~n tham dinh cua don vi th§m djnh:

1. Su can thiet dftu nr du an: Cong trinh Tru so co quan Tinh uy Quang
Nam sau nhieu nam sir dung den nay mot s6 hang muc da xuong c~p. Hien nay
hang muc xuong c~p nang nhat do 1£1toan bO mai bi tham mroc dt nhieu, gay hu
hong toan bO tran tang 4, tuong xung quanh nha bi bong troc, reu moe toan bO,
tuong trong do bi thfim nuoc nen bi reu moe rfit nhieu gay anh huang den viec 0
nhiem phong lam viec cdng nhu tinh th~m my ki€n truc cua cong trinh. Vi v~y, dS

dam bao cong trinh duQ'cb6n ch~c, su d\lng lau dai va giu duQ'cki€n truc my quan
cling nhu dam bao noi hlm vi~c S1;1chse khang trang cho CBCNV, yeu cau ccii t1;1o
sua chua l1;1itf\! So' lam vi~c Tinh Uy 1£1rfit cftn thi€t.

2. Ngu6n v6n va t6ng muc dftu tu:

- T6ng muc dftu tu: 3.342.000.000 vnd

Trong do:

+ Chi phi xay dvng

+ Chi phi quan Iy dv an 91.241.000vnd

: 2.780.031.000 vnd

+ Chi phi tu v~n dftu tu xay dVng: 259.932.000vnd

+ Chi phi khac 51.593.000vnd

+ Chi phi dv phong 159.203.000 vnd
- Ngu6n v6n: Ngan sach Hnh

3. Sv tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t trong noi dung h6 so tfinh th~m
dinh: H6 sa bao cao d6 xu~t chu truong dau tu phu hqp vai quy dinh hi~n himh.

4. Sv phu hQ'Pvai cac m\lC tieu chi€n luQ'c; k€ h01;1Chva quy h01;1Chphat
tri6n kinh t€ - xa hoi; quy h01;1chphat tri8n nganh: Vi~c dau tu sua chua Tf\! so
Tinh uy Quang Nam - h1;1ngm\lC Slra chua, cai t1;1och6ng thfim hi phu hqp vai
m\lC tieu chung v€ k€ h01;1Chsua chua tf\! So' lam vi~c Cllacac co quan ban nganh
tren dia ban tinh dil xu6ng cfip.

5. Sv phu hqp vai tieu chi phan 101;1idv an: Phu hqp vai Nghi dinh s6
40/2020/ND-CP ngay 06/4/20202020 cua Chinh phll huang d~n thi hanh mot s6
di€u cua Lu~t dftu tu congo

6. Cac thong s6 co ban cua dv an: Theo thong tin mo ta t9-im\lc I, phftn thu
hai neu tren.

S(j-Xdy d~mgtinh Quang Nam. Tel; Fax: 0235.3852712
10-auong Trdn Quy Cap, thcmhpM Tam Ky, Quang Nam
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,
,-

7. Hieu qua kinh t~ - xa hoi: Cong trinh hoan thanh se tao dong lire va cac
di~u kien t6t nh§.tcho can b<)cong chirc lam viec,

III. K~t Iu~n:

Dir an Tru sa Tinh uy Quang Nam - hang muc: Sua chua, cai tao chong
tham du dieu -kien trinh c§.pc6 tham quyen quyet dinh chu tnrong d~u ill va trien
khai cac buoc tiep theo.

Tren day Ia y kien tham dinh n<)ib<)cua Sa Xay dung Quang Nam v€ chu
tnrong d~u tu dir an, d~ nghi Sa k~ hoach va d~u tir xem xet bao cao c§.p c6 tham
quyen quyet dinh chu tnrong d~u tu.l./I)./

NO'inh~n:
-Nhu tren;
- Luu VP, VT, T (3).

~~ ...IAMD6c

~C/lt{
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