
 

 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110/BQLGT-KHKT Quảng Nam, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ  

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, 

nhà ở công nhân Tam Anh Nam 

Địa điểm: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 
 

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

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

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

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 02/3/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với 

lãnh đạo Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải về tình hình triển khai các dự án đầu 

tư, giải quyết các kiến nghị, đề xuất để đẩy nhanh tiến độ và thảo luận về phát 

triển vùng nguyên liệu cây ăn trái tại Quảng Nam; 

Căn cứ Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 06/3/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh Quảng về Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 

tại cuộc họp ngày 02/3/2020; 

Căn cứ Thông báo số 191/TB-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo 

tình hình triển khai quy hoạch, quản lý, đầu tư trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai; 

Căn cứ Công văn số 3773/UBND-KTN ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc tập trung xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

công tác bồi thường, GPMB dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai; 

Căn cứ Thông báo số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp buổi làm việc 

với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu lai nghe báo cáo tình hình thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; 

Căn cứ Công văn số 5342/UBND-TH ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc bổ sung danh mục dự án Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 

Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam vào kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 15/9/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh Quảng Nam về Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban chấp 
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hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh tại cuộc họp ngày 14/9/2020; 

Căn cứ Công văn số 5480/UBND-KTN ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc quyết toán khối lượng đã thực hiện của gói thầu số 1 và đề xuất 

đầu tư dự án Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công 

nhân Tam Anh Nam. 

 Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam 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 Quảng Nam 

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

 Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam 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 2121 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/QĐUBND ngày 17/11/2020; 

I. Nội dung chủ yếu của Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư 

1. Tên dự án: Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà 

ở công nhân Tam Anh Nam. 

2. Dự án: Nhóm C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các CTGT Quảng Nam. 

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức dự án: 29.000.000.000 đồng. 

Bằng chữ: hai mươi chín tỷ đồng y 

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

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

- Ngành giao thông. 

- Lĩnh vực: Đường bộ. 

10. Thời gian thực hiện: 2020-2021. 

11. Dự kiến phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn . 

 ĐVT: Triệu đồng 

Năm thực 

hiện 

Ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

2020 2.000 Tạm tính chi phí tư vấn, chi phí khác 

2021 27.000 Tạm tính chi phí còn lại 

Tổng cộng 29.000  
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12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng khu tái định cư. 

13. Hình thức QLDA: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

14. Mục tiêu đầu tư: 

- Việc đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 khu 

tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí tái 

định cư các hộ di dời, đảm bảo ổn định về đời sống và sinh hoạt của cư dân 

trong các khu vực bị giải tỏa, sớm bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư 

tại Khu công nghiệp Tam Anh Nam và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác 

trong khu vực, cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

- Tạo tiền đề đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa khu vực, góp phần thực hiện thành 

công các quy hoạch chung, chi tiết theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

15. Phạm vi đầu tư, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế 

15.1. Phạm vi đầu tư: Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phần còn lại của gói 

thầu số 01 dự án Cơ sở hạ tầng khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam. 

Diện tích sử dụng đất khoảng 12ha. 

15.2. Quy mô đầu tư  

Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạng mục giao thông, thoát nước, san nền, cấp 

nước, cấp điện và chiếu sáng. Nội dung đầu tư cơ bản như sau: 

a. Hạng mục giao thông, thoát nước, san nền: 

- Mặt đường bê tông nhựa lớp 2 tuyến số 10 đoạn từ nút N01 đến nút N19; 

- Mặt đường cấp phối đá dăm lớp 2, thảm bê tông nhựa và lát gạch vỉa hè 

các tuyến số 7, tuyến số 8, tuyến số 10 đoạn từ nút N19 đến nút N17, tuyến số 

14 đoạn từ nút N126 đến nút N120; 

- Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước theo tuyến gồm các tuyến số 6, 

tuyến số 15, tuyến số 10 đoạn từ nút N17 đến nút N16. 

- Thi công san nền khu C12 và phạm vi còn lại chưa thi công của khu X16  

- Hoàn thiện hệ thống mương thoát nước thải của khu C12. 

b. Hạng mục hệ thống cấp nước: Đầu tư hoàn thiện hệ thống đường ống 

cấp nước phần còn lại. 

c. Hạng mục cấp điện, chiếu sáng: Đầu tư cấp điện và chiếu sáng toàn bộ 

phạm vi dự án. 

15.3. Tiêu chuẩn áp dụng: 

Đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án Cơ sở hạ tầng khu tái 

định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam đã được phê duyệt.  

- Cấp đường: đường trục chính đô thị và đường nội bộ khu dân cư theo 

TCXDVN 104-2007. 
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- Vận tốc thiết kế: đường trục chính: V=60km/h; đường nội bộ: V=40km/h; 

vận tốc qua nút: V=15km/h. 

- Kết cấu áo đường : Cấp cao A1. 

- Môduyn đàn hồi yêu cầu :  

+ Các tuyến có Bn = 11,5m: Eyc=100Mpa. 

+ Các tuyến có Bn = 20,5m: Eyc=127Mpa. 

- Tải trọng thiết kế:  

+ Các tuyến có Bn = 11,5m: Trục xe 100KN; Xe H13-XB60.  

+ Các tuyến có Bn = 20,5m: Trục xe 120KN; Xe H30-XB80.  

- Tần suất thiết kế: Nền mặt đường, cầu nhỏ và cống: 4% 

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu. 

15.4. Giải pháp thiết kế sơ bộ. 

a. Đường giao thông: 

* Bình đồ: Hướng các tuyến thiết kế theo tọa độ các điểm nút quy hoạch và 

dự án đã được phê duyệt (dùng hệ tọa độ VN2000), đảm bảo khớp nối về giao 

thông và hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận.  

* Trắc dọc: Kẻ đường đỏ các tuyến trên cơ sở cao độ khống chế tại các 

điểm nút theo dự án và quy hoạch đã được duyệt, đảm bảo thoát nước tốt, phù 

hợp với cao độ mực nước ngầm và cao độ khớp nối với các tuyến đường khác 

trong khu vực. 

* Trắc ngang: Gồm có 02 loại mặt cắt sau:  

Các tuyến có Bnền=11,5m = 3,0m + 5,5m + 3,0m. Gồm các tuyến sau: 

Tuyến 6  (Từ N16 – C); Tuyến 7  (Từ N17 – D); Tuyến 8  (Từ N18 - N122); 

Tuyến 14 (Từ N136 - N120); Tuyến 15 (Từ N109 - N102). 

- Các tuyến có Bnền=20,5m = 5,0m + 10,5m + 5,0m. Gồm các tuyến sau: 

Tuyến 10 (Từ G01 - N02). 

* Kết cấu nền, mặt đường: 

- Các tuyến có Bn = 11,5m: 

 + Bêtông nhựa chặt hạt trung Dmax 20, dày 7cm; 

 + Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm; 

 + Đất đồi K98 dày 30cm; 

 + Nền đường đầm chặt K95. 

- Các tuyến có Bn = 20,5m: 

+ Bê tông nhựa chặt hạt trung Dmax 20, dày 5cm;.  

+ Bê tông nhựa rỗng hạt trung Dmax 25, dày 7cm;  

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 30cm; 

+ Đất đồi K98 dày 30cm; 

+ Nền đường đầm chặt K95. 
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* Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây: Đầu tư hoàn thiện bó vỉa, vỉa hè, hố trồng 

cây cho phạm vi dự án. 

* Nút giao thông: Thiết kế nút giao đơn giản, cùng mức, có kết cấu tương 

tự như kết cấu của đường giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn. 

b. Hệ thống thoát nước: Nước được tập trung vào mương dọc đường đổ về 

sông Trường Giang thông qua các cửa xả. 

- Kết cấu mương dọc: Dùng ống bêtông ly tâm đúc sẵn trên lớp dăm sạn đệm 

dày 20cm. Đoạn mương dọc qua nút dùng mương hở đậy đan, kết cấu: móng bằng 

bê tông M150 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm; đáy mương bêtông M150 đá 4x6; 

thân bêtông M150 đá 2x4; xà mũ, tấm đan bê tông cốt thép M200 đá 1x2. 

- Hố ga: Bố trí cách khoảng 20-25m/hố ga. Kết cấu hố ga giống kết cấu 

mương hở đậy đan. 

- Cống bản ngang đường: Bản cống BTCT M.250 đá 1x2; mũ cống BTCT 

M.200 đá 1x2; thân cống bêttông M.150 đá 2x4; móng cống bêtông M150 đá 

4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 

c. Cống kỹ thuật: Kết cấu bằng ống bêtông ly tâm đúc sẵn D60 lắp ghép. 

Hố ga hai đầu bằng BTCT đậy đan. 

d. Mương thoát nước sau nhà: Kết cấu mương thoát nước sau nhà dạng 

mương hở đậy đan, khẩu độ: 0,4m. 

e. San lấp mặt bằng: Cao độ san nền bằng cao độ vai đường tại vị trí tương ứng.  

f. Cấp nước:  

Nguồn cung cấp đấu nối từ tuyến ống chính dọc đường Quốc lộ 1A . 

Các tuyến ống nhánh dẫn nước sạch từ tuyến ống chính đến điểm tiêu thụ 

chạy dọc hai bên đường và chôn sâu 0,6m đối với các ống có đường kính D=50, 

chôn sâu 0,7m đối với các tuyến ống có đường kính D110 và chôn sâu 1,0m đối 

với ống có đường kính D200. 

Trên tuyến bố trí các van chặn, van xả khí, trụ nước chữa cháy và các hố ga 

bằng bêtông đậy đan. 

g. Cấp điện, chiếu sáng: Đầu tư hạng mục cấp điện, chiếu sáng cho toàn gói thầu. 

II. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

1. Sự cần thiết, mục tiêu đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá 

về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư 

- Đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư các hộ di dời, đảm bảo ổn định về đời 

sống và sinh hoạt của cư dân trong các khu vực bị giải tỏa, sớm bàn giao mặt 

bằng xây dựng các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Anh Nam và các dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng khác trong khu vực, cũng như từng bước hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

- Tạo tiền đề đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa khu vực, góp phần thực hiện thành 
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công các quy hoạch chung, chi tiết theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của 

địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển 

giao thông vận tải của tỉnh; 

- Phù hợp với quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai và quy hoạch chi 

tiết đã được phê duyệt. 

2. Đánh giá về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

Dự án đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển Khu công nghiệp ôtô Chu Lai Trường 

Hải và Khu công nghiệp Tam Anh bền vững. Quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

3. Đánh giá về khái toán tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả 

năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. 

Tổng mức đầu tư phù hợp với suất đầu tư các công trình trên địa bàn. Cơ 

cấu nguồn vốn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đề nghị bố trí vào kế hoạch trung 

hạn 2021-2025. 

4. Về tiến độ triển khai thực hiện 

Phù hợp với nguồn vốn và quy mô của dự án. 

5. Đánh giá về tác động môi trường, xã hội của dự án 

- Dự án không giải tỏa mặt bằng (đã thực hiện). 

- Dự án sau khi được đầu tư hoàn thiện sẽ góp phần cải tạo môi trường, môi sinh, 

tạo cảnh quan kiến trúc đẹp, văn minh. Ngoài ra dự án đầu tư xây dựng sẽ giải quyết 

cơ bản nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa cho nhân dân, góp phần hoàn chỉnh kết 

cấu hạ tầng giao thông thúc phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực. 

6. Đánh giá về hiệu quả đầu tư 

- Dự án xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu bố trí tái định cư các hộ di dời, đảm 

bảo ổn định về đời sống và sinh hoạt của cư dân trong các khu vực bị giải tỏa, 

sớm bàn giao mặt bằng xây dựng các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Tam 

Anh Nam và các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khác trong khu vực. Tạo điều kiện 

thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa 

phương, là động lực chính cho việc đô thị hoá nông thôn; chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp thành cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp - thương mại - dịch 

vụ du lịch, nâng cao GDP/người của địa phương. 

- Cải tạo môi trường cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh 

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thúc đẩy phát triển các ngành nghề 

truyền thống; đáp ứng tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. 
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III. Kết luận 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói 

thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam đáp ứng yêu cầu. Ban 

QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Quảng Nam xem xét thẩm định, trình phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 

 



   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 Hoàn thiện
 hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2041/TTr-BQLGT ngày 
14/10/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng 
gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam. Sau khi xem 
xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công 
nhân Tam Anh Nam, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ.
4. Báo cáo số 60/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Hoàn thiện hạ 
tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam.

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 
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án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

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

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

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

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở 

Chu Lai.
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: Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở 

công nhân Tam Anh Nam.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Định canh, định cư và kinh 

tế mới. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng: (Theo Công văn số 1692/SXD-QLHT ngày 29/10/2020):
- Đây là dự án đầu tư xây dựng nhà ở (Khu tái định cư, nhà ở công nhân

Tam Anh Nam). Dự án được UBND tỉnh có chủ trương giao Ban Quản lý dự án
các công trình giao thông làm chủ đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công tại các văn
bản số: 191/TB-UBND ngày 27/5/2020, số 335/TB-UBND ngày 04/9/2020;
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HĐND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện và sử dụng vốn đầu tư công tại các
văn bản số: 09/TB-HĐND ngày 06/3/2020, số 50/TB-HĐND ngày 15/9/2020.

- Dự án đề xuất thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai; do đó, các nội dung liên
quan về quy mô đầu tư, sự phù hợp quy hoạch và thủ tục đầu tư xây dựng dự án
thuộc thẩm quyền xem xét của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (Ban Quản
lý) theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh; Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản
lý trong quá trình thực hiện dự án theo pháp luật xây dựng.

- Về xác định mục tiêu, đối tượng thụ hưởng: đây là dự án với mục tiêu là
tái định cư, nhà ở công nhân. Đối với việc đầu tư đồng bộ hạ tầng và bố trí tái
định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý dự án chuyên
ngành (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông) làm chủ đầu tư là phù hợp
với quy định pháp luật nhà ở.

Riêng việc giải quyết nhu cầu cho đối tượng là công nhân, người thu nhập
thấp thì pháp luật nhà ở không quy định hình thức bố trí đất ở mà phải xây dựng
nhà ở để bán, cho thuê đối với các đối tượng này (nếu có). Đề nghị Ban Quản lý
dự án các công trình giao thông lập đề xuất dự án nhà ở cho các đối tượng nhà ở
xã hội trong trường hợp này (nếu có). 

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai: (Theo Công văn số 823/KTM-
QHXD ngày 23/10/2020).

Ban Quản lý lý Khu kinh tế mở Chu Lai cơ bản thống nhất với chủ trương
đầu tư hoàn thiện gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh
Nam để phục vụ bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án Khu
công nghiệp Thaco Chu Lai và các dự án khác trên địa bàn.

Về các nội dung đầu tư cụ thể đề nghị dựa trên cơ sở hồ sơ hoàn công,
khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán, quyết toán của dự án Cơ sở hạ tầng, nhà ở
công nhân Tam Anh Nam đã đầu tư trước đây, đầu tư bổ sung các hạng mục
công trình để đảm bảo các điều kiện bố trí tái định cư, đảm bảo khớp nối quy
hoạch, kết nối hạ tầng chung của khu vực.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng khu tái định cư, nhà ở 

công nhân Tam Anh Nam được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 35/QĐ-KTM ngày 21/02/2013 với tổng 
mức đầu tư dự án 199,725 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình 
gồm 02 gói thầu: gói thầu số 01 và gói thầu số 02. Đến nay, gói thầu số 02 chưa 
triển khai thi công xây dựng; gói thầu số 01 có diện tích 12,799 ha mới chỉ thi 
công được một phần, chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Công trình được 
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai dừng thực hiện để quyết toán dự án đầu tư 
xây dựng tại Quyết định số 237/QĐ-KTM ngày 17/10/2017, do đó chưa phát 
huy được hiệu quả, mục tiêu của dự án. Việc đầu tư hoàn thiện các hạng mục 
còn lại của gói thầu số 01 là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật gói thầu số 01, tạo quỹ đất để bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng 
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bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp Tam 
Anh Nam.

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 Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam 
Anh 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 
đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân 
Tam Anh Nam được được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình 
thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 29.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở 

công nhân Tam Anh Nam với quy mô như sau:
- Đầu tư xây dựng các hạng mục giao thông, thoát nước, san nền và cấp 

nước phần diện tích còn lại khoảng 2ha chưa được đầu tư của gói thầu số 01. 
Đầu tư xây dựng hạng mục cấp điện, chiếu sáng cho toàn bộ diện tích gói thầu 
số 01.

- Xây dựng hoàn thiện các hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước đã 
được đầu tư trước đây nhưng chưa hoàn thiện của gói thầu số 01.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân 

sách tỉnh 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 kiến năm 2021 bố trí 4 tỷ đồng từ nguồn 
ngân sách tỉnh. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn tại Báo cáo số 60/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021. 
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đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến 
độ dự án 2021-2023 cho phù hợp kế hoạch phân bổ vốn.

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

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

từ khối lượng, đơn giá công tác xây dựng tổng hợp tính theo thiết kế sơ bộ, đơn 
vị thẩm định nhận thấy giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư cơ bản phù hợp; giá trị 
tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo 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. 

Theo ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, đối với dự án Hoàn thiện 
hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án Cơ 
sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành 
(phần trước đây đã đầu tư), trước khi lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án 
trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Đến nay dự án Cơ sở hạ tầng 
Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam đã được Sở Tài chính thẩm tra 
quyết toán hạng mục cấp nước tại Báo cáo số 1193/BC-STC ngày 17/5/20219; 
thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục giao thông, san nền và thoát 
nước tại Báo cáo số 586/BC-STC ngày 17/3/2021. Do đó, kính đề nghị UBND 
tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

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

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, 
nhà ở công nhân Tam Anh Nam. 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;
- Sở XD;
- BQLKKTM Chu Lai;
- BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- 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, khả năng cân đối vốn

Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở
công nhân Tam Anh Nam

   Kính gửi: BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông

Theo đề nghị của BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tại Tờ trình số 109/TTr-BQLGT ngày 26/01/2021 về thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, 
nhà ở công nhân Tam Anh 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 
Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh 
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 109/TTr-BQLGT ngày 26/01/2021 của BQL Dự án ĐTXD 

các CTGT về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn 
dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam 
Anh Nam;

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 
01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam ngày 06/01/2021 của BQL 
Dự án ĐTXD các CTGT;

3. Báo cáo thẩm định nội bộ Đề xuất chủ trương đầu tư số 2043/BC- 
BQLGT ngày 14/10/2020 của BQL Dự án ĐTXD các CTGT về dự án Hoàn 
thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh 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 
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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.

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 159/SKHĐT-QHTH ngày 28/01/2021.

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: Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở 

công nhân Tam Anh 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: UBND tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: BQL Dự án ĐTXD các CTGT.
6. Địa điểm đầu tư: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 29 tỷ đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Định canh, 

định cư và kinh tế mới.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022.
11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 244/STC-ĐT 

ngày 29/01/2021 của Sở Tài chính):
1. Về chủ trương đầu tư: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban 

QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh thì dự án Hoàn thiện hạ tầng gói 
thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam dự kiến tổng mức 
đầu tư 29 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2021, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại 
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, trong đó có dự án này.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 
về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, 
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HĐND tỉnh đã thống nhất danh mục dự án và mức bố trí kế hoạch vốn năm 
2021 cho các dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp thiết và dự án chuẩn bị đầu tư 
năm 2021 với tổng số tiền 294.813 triệu đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại 
Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020, trong đó có dự án nêu trên, với 
dự kiến tổng mức đầu tư là 29 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch năm 2021 bố trí cho dự 
án là 04 tỷ đồng.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình, thủ tục đầu tư
Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân 

Tam Anh Nam được BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 
35/QĐ-KTM ngày 21/02/2013, quy mô 22 ha, tổng mức đầu tư 199.725 triệu 
đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chia thành 02 gói thầu. Đến năm 2017 
Trung ương dừng bố trí vốn cho dự án, nên khối lượng thực hiện gói thầu số 01 
(12,799 ha) dở dang, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai ban hành Quyết định số 
237/QĐ-KTM ngày 17/10/2017 dừng thực hiện để quyết toán dự án.

Tại Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 06/3/2020, Thường trực HĐND 
tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư hoàn thiện gói thầu số 01 (12,8 ha), trình 
HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn, trên cơ sở quyết toán hoàn thành khối lượng xây dựng cơ bản phần đã 
thực hiện.

Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021, Thường trực HĐND 
tỉnh đã thống nhất danh mục dự án và mức bố trí kế hoạch vốn năm 2021 theo 
đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020, 
trong đó có danh mục dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, 
nhà ở công nhân Tam Anh Nam, dự kiến tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng, kế hoạch 
năm 2021 bố trí cho dự án 04 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ cho BQL Dự án ĐTXD các CTGT chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện 
hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam.

2. Về tổng mức đầu tư dự án
Theo đề xuất của BQL Dự án ĐTXD các CTGT, tổng mức đầu tư dự án 

Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh 
Nam dự kiến 29 tỷ đồng là phù hợp với nội dung thống nhất của Thường trực 
HĐND tỉnh tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021.

Tuy nhiên, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án, đề nghị BQL Dự án ĐTXD các CTGT khẩn trương phối hợp với các cơ 
quan liên quan thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành khối lượng xây dựng cơ 
bản phần đã thực hiện đúng theo nội dung Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 
06/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
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Dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân 
Tam Anh Nam được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; 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 04 tỷ 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 Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân 

Tam Anh 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 29 tỷ đồng, kế hoạch vốn 
năm 2021 số tiền 04 tỷ đồng tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021; 
đảm bảo thủ tục về nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án, đề nghị BQL Dự án ĐTXD các CTGT khẩn trương phối hợp với các cơ 
quan liên quan thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành khối lượng xây dựng cơ 
bản phần đã thực hiện đúng theo nội dung Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 
06/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 
mưu UBND tỉnh phân bổ không quá 29 tỷ đồng để thực hiện dự án không quá 
03 năm, kể từ năm 2021; trong đó, năm 2021 bố trí 04 tỷ đồng.

Kính đề nghị BQL Dự án ĐTXD các CTGT 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



  

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ 
KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 

#SoKyHieuVanBan 

 

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

#DiaDiemNgayBanHanh 

 
Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

                           
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận được Công văn số 

1625/SKHĐT-TĐDA ngày 15/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm 
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói 
thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam. Sau khi nghiên 
cứu, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có ý kiến tham gia như sau: 

Ban Quản lý lý Khu kinh tế mở Chu Lai cơ bản thống nhất với chủ trương 
đầu tư hoàn thiện gói thầu số 01 Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh 
Nam để phục vụ bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án Khu 
công nghiệp Thaco Chu Lai và các dự án khác trên địa bàn. 

Về các nội dung đầu tư cụ thể đề nghị dựa trên cơ sở hồ sơ hoàn công, 
khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán, quyết toán của dự án Cơ sở hạ tầng, nhà ở 
công nhân Tam Anh Nam đã đầu tư trước đây, đầu tư bổ sung các hạng mục 
công trình để đảm bảo các điều kiện bố trí tái định cư, đảm bảo khớp nối quy 
hoạch, kết nối hạ tầng chung của khu vực. 

Trên đây là ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, kính đề nghị 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để thẩm định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban (b/c); 
- Lưu: VT, QHXD. 

 

                           TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

                           #ChuKyLanhDao 
 

 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2020Số: 823/KTM-QHXD
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UBND TiNH QuANGNAMsa TAICHiNU

S6:,,;{41]mc-STC

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
BQcl~p - Tt}'do - H~nh phtic

QuangNam, ngayA Tthimg5 nam 2019

BAocAo
K~t qua th§m tra quy~t tmin h,ng my.cdt}'an dirng thuc hi~n

Cong trinh: CO's{yh~ t~ng khu tai djnh cir, nha {ycong nhan Tam Anh
Nam.

Hang muc: C~p mnrc.
Dja di~m: Xa Tam Anh Narn, huyen Nui Thanh, tinh Quang Narn.
Chii d~u to': Ban Quan ly du an ha t~ng (Nay da sap nhap vao Ban QLDA

DTXD cac cong trinh giao thong)

Can ell cac Nghi dinh cua Chinh phu: s6 32/2015/NI)-CP ngay 25/3/2015
v~ quan 1ychi phi d~u tu xay dung, s6 37/2015/ND-CP ngay 22/4/2015 quy dinh
chi ti@tv~ hop d6ng xay dung, s6 46/2015/ND-CP ngay 12/5/2015 v~ quan 1y
eh§.t 1UQl1gva bao tri cong trinh xay dung, s6 59/2015/NI)-CP ngay 18/6/2015
v~ quan ly du an d~u nr xay dung, va s6 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 v~ sua
d6i, b6 sung mot s6 di~u Nghi dinh s6 59/2015/NI)-CP ngay 18/6/2015 eua
Chinh phu v~ quan 1y dv an d~u tu xay d\Illg; s6 100/20 18/NI)-CP ngay
161712018 vS sua d6i, b6 sung, ba:ib6 rnQt s6 quy dinh vS diSu ki~n d~u tu kinh
doanh thuQe cae lInh vve quan 1ynha nuae eua BQXay d\Illg; /-:.;~:,~c~~

Can ell cae Thong tu eua BQ Tai ehinh: s6 09/2016/TT-BTC nga~{;:/-;_ -
18/01/2016 quy dinh vS quy@ttoan dv an hoan thanh thuQe ngu6n v6n Nh~?/ . (1
nuae, s6 64(2018/TT-BTC ngay 3017/2018 vS sua d6i, b6 sung rnQt s6 diSu el\~~~(TAl
Thong tu so 09/2016/TT-BTC ngay 18/01/2016 eua BQ Tai ehinh quy dinh v~\.::~
quy@ttoan dv an hoan thanh thuQe ngu6n v6n nha nuae; ";\~:~,_Q)~~,

Can ell cae Quy@t dinh eua Ban Quan 1y Khu kinh t@rna Chu Lai: s6 "": -;.-;.;'"
191/QD-KTM ngay 26/10/2012, s6 35/QD-KTM ngay 21/02/2013 vS phS
duy~t, phS duy~t l~i dv an d~u tu xay dvng eong trinh CO'sa h~ t~ng khu
tai dinh eu, nha a eong nhan Tam Anh Narn;

Can ell Quy@tdinh s6 312/QD-KTM ngay 09/11/2016 eua Ban Quan 1y
Khu kinh ts rna Chu Lai vS phS duy~t thiSt kS ban ve thi eong va dv toan eong
trinh: CO' sa h~ t~ng khu tai dinh eu, nha a eong nhan Tam Anh Narn; H~ng
rnve: C§.pnuae;

Can ell QuySt dinh s6 237/QD-KTM ngay 17/10/2017 eua Ban Quan 1y
Khu kinh t@rna Chu Lai vS vi~e dUng thVe hi~n va quySt toan dv an d~u tu
xay d\Illg eong trinh: CO'sa h~ t~ng khu tai dinh eu, nha a eong nhan Tam Anh
Narn;

Xet dS nghi eua Ban Qulin 1y Khu kinh ts rna Chu Lai t~i TO' trinh s6
34/TTr-KTM ngay 28/02/2019 vS dS nghi th~rn tra va phS duy~t quySt
toan eong trinh: CO' sa h~ t~ng khu tai dinh eu, nha a eong nhan Tam Anh
Narn; H~ng rnve: C§.p nuae, kern Bao eao kiSrn toan s6 1718-155/FAC-
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BCKT-VDT ngay 29/6/2018 cua Cong ty TNHH Kiem toan FAC - Chi nhanh
mien Trung (Sa Tai chinh nhan h6 so quyet toan thea phieu giao nhan s6
010.19.00023 ngay 19/3/2019);

Sa Tai chinh thong nh~t cac kSt lusn vS n9i dung thfun tra quyet toan cong
trinh nhir sau:

I. Cac van ban phap ly lien quan toocong trinh.
Co ban co du cac van ban phap ly lien quan dSn cong trinh quyet toan duoc

t~p hQ'Ptai Bao cao kiem toan neu tren,

II. Tom tilt tinh hinh thuc hi~n.
1. Thai gian thirc hien
- Thai gian khoi cong: 30/5/2017 - Thai gian hoan thanh: 25/6/2018
2. Nguon v6n d~u nr,
a) T6ng mire d~u nr: 199.725.043.000 d6ng.
b) Nguon von: Ngan sach nha rnroc,
c) V6n d~u nr da thirc hien: Co quan tham tra thuc hien tham tra hang muc

cong trinh, chua trinh phe duyet quyet toan du an hoan thanh nen chua xem xet
, , r

ve nguon von.
3. Du toan hang muc cong trinh duoc duyet: 5.314.317.000 dAng.

Muc chi phi S8 ti~n (dAng)
Chi phi xay dl,lllg 4.362.391.000
Chi phi qmin ly dv an 51.635.000
Chi phi giam sat dau tu 10.327.000
Chi phi tu van dau tu xay dl,lllg 206.646.000
Chi phi khac 199.208.000
Chi phi d\f phong 484.110.000

Tang cQng . 5.314.317.000
4. T6ng gia tri Chu d~u tu dS nghi quySt toan: 1.500.971.000 dAng.

Muc chi phi S8 ti~n (dAng)
Chi phi xay dl,lllg 1.308.837.000
Chi phi qmin ly dv an 15.491.000
Chi phi tu van dau tu xay dl,lllg 130.804.000
Chi phi khac 45.839.000

Tang cQng 1.500.971.000
III. K~t quil thfim tra
Theo cac n9i dung th~m tra quy dinh tl;liDiSu 11 Thong tu s6 09/20 16/TT

BTC ngay 18/0112016 cua B9 Tai chinh quy dinh vS quySt toan dv an hoan
thanh thu9c ngu6n v6n nha nuac, Co quan th~m tra thvc hi~n th~m tra thea cae
n9i dung nhu sau:

1. Tinh phap ly cua hQ'Pd6ng kiSm toan
- Chu d~u tu da kY hQ'Pd6ng vai nha th~u kiSm tom co du diSu ki~n kinh

doanh dich V\l kiSm toan thea cac van ban ch~p thu~n' hang nam cua B9 Tai
chinh (tl;lithai diSm kY phcit hanh Bao cao kiSm toan - nam 2018, nha th~u kiSm
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toan co du diSu kien kinh doanh dich vu kiSm toan theo Cong van s6
17964IBTC-CE>KT ngay 10/12/2014 cua BQ Tai chinh - c~p nhat tren trang tin
di~n ur cua BQTai chinh ngay 26/412019).

- YS pham vi kiem toan: Nha thau kiSm toan da: thirc hien dung pham vi
kiSm toan bao cao quyet toan v6n dau tu thea quy dinh cua BQTai chinh.

- YS thai gian thirc hien kiSm toan: Nha thau kiSm toan da: thirc hien kiem
toan dung thai gian thoa thuan trong hop d6ng.

2. YS viec tuan thu chuAn mire kiSm toan bao cao quyet toan v6n dau tu
hoan thanh cua nha thau kiem toan: YS co ban nha thau kiem toan da:tuan thu
ChuAn mire kiSm toan s6 1000 ban hanh thea Thong tu s6 67/2015/TT-BTC
ngay 08/5/2015 va thea quy dinh tai E>iSu12 Thong tu s6 09/2016/TT-BTC
ngay 18/01/2016 cua BQTai chinh.

3. YS vi~c ap d\lng van ban quy ph~m phap lu~t, nhfrng can cu phap
ly KiSm toan vien su d\lng dS kiSm toan cong trinh: YS co ban KiSm
toan vien da: ap d\lng van ban quy ph~m phap lu~t, nhfrng can cu phap ly
dS kiSm toan cong trinh phu hQ'p qua trinh thvc hi~n dv an.

4. Xem xet kiSn nghi cua Chu dau tu vai Bao cao kiSm toan: Chu dau tu
th6ng nhat trinh thAm tra, phe duy~t quySt toan thea kSt qua kiSm toan va khong
co kiSn nghi gi.

5. Xem xet vi~c chap hanh y kiSn kSt lu~n cua cac co quan Thanh tra, KiSm
tra, KiSm toan nha nuac: Theo Ta trinh dS nghi phe duy~t quySt toan cua Chu
dau tu xac nh~n dSn thai diSm l~p bao cao quySt toan, cong trinh chua co kSt
lu~n cua cac co quan Thanh tra, KiSm tra, KiSm toan nha nuac nen co quan
thAmtra khong xem xet.

IV. Nh~n xet, ki~n ngh!:
1. YS chi phi dau tu:
Tren co sa kSt qua thAm tra thea cac nQi dung neu tren, Sa Tai chinh chap

nhan chi phi dau tu duQ'cquySt toan la: 1.500.971.000 dang, chi tiSt nhu sau:
Chu dau tu Sa Tai chinh ~~'",

Stt M\lc chi phi ~~~~;

dS nghi (d6ng) thAmtra (d6ng) \

I Chi phi xay d\l'llg 1.308.837.000 1.308.837.000
'H

II Chi phi quan ly dv an 15.491.000 15.491.000
III Chi phi tu van dau tu xay d\l'llg 130.804.000 130.804.000, ~~~J:.

, "
Chi phi I~pthi~t k~ bfmve thi cong 84.145.000 84.145.000-

:~~~
1

2
Chi phi th:1mtra thiet ke bimve thi cong, 12.985.000 12.985.000
dv toan

3
Chi phi Iva ch9n nha th:1uthi cong x:1y 7.691.000 7.691.000
dvng

4 Chi phi giam sat thi cong x:1ydvng 25.983.000 25.983.000
IY Chi phi khac 45.839.000 45.839.000
1 Phi tham dinh PCCC 36.128.000 36.128.000
2 Chi phi kiem toan bao cao quyet toan 6.973.000 6.973.000
3 Chi phi th:1mtra, phe duy~t quyet toan 2.738.000 2.738.000

Tong cong 1.500.971.000 1.500.971.000
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Chenh lech tang/giant so voi chu dAu nr dS nghi la 0 d6ng.
2. VS tai san hinh thanh qua dAu nr:

Ten tai san Quy mo Nguyen gia
(d6ng)

Dan vi quan
ly, v~n hanh

H~ thong cap mroc
sinh hoat va PCCC
cho Khu tai dinh cu,
nha a cong nhan Tam
AnhNam

Cong trinh ha tang Icy
thuat c~p IV, g6m:
- Duong 6ng HDPE
dai 2304,6m.
- Tru ciru hoa: 03 tru,

Cong ty C6
phan C~p

1.500.971.000 thoat mroc

Quang Nam.

3. KiSn nghi vS nguon von, cong no: Can cir chi phi dAunr diroc quyet toan
va nguon v6n diroc b6 tri, chu dAu tu co trach nhiem thanh toan cong no thea
quy dinh,

Rieng d6i voi tai san hinh thanh qua dAunr: Theo bien ban nghiem thu hoan
thanh hang muc cong trinh xay dung thea diSm dung Icy thuat dS dira vao sir
dung ngay 25/6/2018 thi Cong ty C6 phk C~p thoat nuac Quang Nam d1IkY
nh~n qwin ly su dVng. Do v~y dS nghi Ban Quan ly Khu kinh ts rna Chu Lai
ph6i hQ'Pvai Sa Tai chinh lam vi~c vai Cong ty C6 phAn C~p thoat nuac Quang
Nam xem xet xu ly giao nh~n nQ' thea Thong bao s6 143/TB-UBND ngay
26/4/2019 cua UBND tinh.

KSt qua th~m tra quySt toan h~ng mvc dv an dUng thvc hi~n: CO'sa h~ t~ng
khu tai dinh cu, nha a cong nhan Tam Anh Nam; H~ng mvc: C~p nuac va cae
kiSn nghi neu tren la cO's6 dS Sa Tai chinh t6ng hQ'Pcung kSt qua th~m tra h~ng
mvc cU6i cung cua dv an khi chu dAutu dS nghi, dS trinh UBND tinh phe duy~t
quySt toan dv an hoan thanh.l.

NO'inh~n:
- Ban QL Khu KTM Chu Lai;
- Luu: VT, TCDT.

Trfin Quac Tu~n

cANBQ THAM TRA PRO TRUONG PRONG TC

/~))(/[{~
~

Nguy~n Duc Dung Nguy~n Th~ TrU'irng
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UBND TÏNH QUÀNG NAM CQNG HÒÄ XÃ HQI CHÜ NGHIA VI1T NAM 
SÛTÀICHÍNH 

SÈš:5 /BC-STC Quáng Nam, ngàyl - tháng 3 nam 2021 

Ðôc 1p - Tiy do - Hnhphúc  

BÁO CÁO 
Kt quã thm tra quyt toán vn ðu ttr dir án dirng thiyc hin 

Diy án: Co s& ht tâng khu tái ðjnh cir, nhà & công nhân Tam Anh Nam 
Hng mlic: Giao thông, san nên, thoát ntrœc  (gói sô 01 và gói sô 02) 

Cän cúNghj ðjnh sô 12/2009/NÐ-CP ngày 12/02/2009 cúa Chínhphú v quán 
lý dy án ðâu tu xây dyng công trình, Nghi ðjnh sô 83/2009/NÐ-CP ngày 
15/10/2009 súa ðôi, bô sung mç5t sô ðiêu Nghj ðjnh sô 12/2009/NÐ-cP ngày 
12/02/2009,• Nghj ðjnh sô 59/2015/NÐ-CP ngày 18/6/2015 cúa Chính phú vê 
quán lý dy án ðâu tu xây dyng; Nghj ðjnh sô 42/201 7/NÐ- P ngày 05/4/201 7 
cúa Chính phú vê súa ðôi, bô sung rnç3t sô ðiêu Nghj ðjnh sô 59/2015/NÐ-CP 
ngày 18/6/2015 và Nghj ðjnh sô 15/2021/NÐCvP ngày 0/3/2021 cúa Chínhphú 
quy ðjnh chi tiêt mç3t sô nç3i  dung vê quán lý dy án ðâu tu xây dyng, 

Cän cú Thông tu sô 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 cúa Bç3 Tài chính quy 
ðjnh vê quyêt toán dy án hoàn thành thuç3c nguôn vôn nhà nuóc; Thông tu sô 
64/2018/TT-BTCngày 30/7/2018 cúa Bô Tài chính súaðôi, bô sung mç3t sô ðiêu 
cúa Thông tu sô 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 vê quyêt toán dy án hoàn 
thành thuç3c nguôn vôn nhà nuóc và Thông tu sô 1O/2020/TT-BTC ngày 
20/02/2020 cüa Bç5 Tài chính quy ð.inh vê quyêt toán dy án hoàn thành sú dyng 
nguôn vôn nhà nuác,• 

Cän cú các Quyêt ðjnh sô 191/QÐ-KTMngày 26/10/2012 và 5ô 35/QÐ-KTM 
ngày 21/02/2013 cúa Ban Quán lý Khu kinh tê mä Chu Lai vê vic phê duyt, 
phê duyçt lgi dy án ðâu tu xây dyng công trình Cct só hg tâng khu tái ð,inh cu, 
nhà á công nhân Tain Anh Nam, huyçn Núi Thành, tính Quáng Nam,• 

Cän cú Quyêt ðjnh sô 237/QÐ-KTMngày 17/10/2017 cúa Ban Quán lý Khu 
kinh tê mä Chu Lai vê vic dùng thyc hin và quyêt toán dy án Co sä ha tng khu 
tái ðjnh cu, nhà ä công nhân Tam Anh Nam, huyn Núi Thành, tinh Quáng Nam,• 

Xét ð nghj cûa Ban Quån lý Khu kinh t m Chu Lai tai  Tà trình s 
52/TTr-KTM ngày 22/6/2020 và Công vän sô 9 1 6/KTM-KHTH ngày 
25/1 1/2020, kèm Báo cáo quyêt toán vôn ðâu tu hng mllc: Giao thông, san nn, 
thoát nuác (gói sô 01 và sô 02) thuc dix án Ca så ha tâng khu tái ðjnh cu, nhà å 
công nhân Tam Anh Nam, huyn Núi Thành, tinh Quâng Nam và các Báo cáo 
kiêm toán sô 1819-142/FAC-BCKT-VÐT và sô 1819-143/FAC-BCKT-VÐT 
ngày 21/01/2019cûa Công ty TNHH Kiêrn toán FAC chi nhánh miên Trung (Så 
Tài chính nhn hô sa quyêt toán theo Phiêu tiêp nhri hô sa và hçn trå kt quå s 
010.20.00208 ngày 25/12/2020). 

Så Tài chính thng nht các kt 1un v ni dung thm tra quyt toán nhu sau: 
I. Các vàn bãn pháp lý liên quan 
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Cc bãn có ðy dû các vän bån theo quy ðjnh và ðugc tp hqp tai phi 1iic sô 
0-2--cûa cáe—Báe--cáo--kiêm--teán sô -1 8-1 9 142ÆAC-BCKT-VÐT -và_sô_i19- 
1431FAC-BCKT-VÐT ngày 21/01/2019 cûa Công ty TNHH Kiêm toán FAC chi 
nhánh miên Trung. 

11. Tóm tt tình hình thrc hin. 

1. Thii gian thc hin: 
- Gói th.0 s 01: Khói công: 27/6/2013; Hoàn thành theo ðim dùng k5 

thu.t: 17/5/2018. 
- Gói thu s 02: không thi công (Công trình dùng thrc hin theo Quyt 

djnh sô237/QÐ-KTM ngày 17/10/2017 cûa Ban Quån lý Khu kinh tê mi Chu 
Lai). . 

• 2. Ngun vn ðu tu: 
a Tng múc ð.0 tLr dir án ðugc duyt: 199.725.043.000 ðng. 

• b) Ngun vn ð.0 tu: ngn sách nhà nuóc. 

(Theo Quyt ðjnh s 351QÐ-KTM ngày 21/02/2013 cúa Ban Quån lý Khu 
kinh tê mó Chu Lai). 

3. Dr toán công trình ðugc duyt: 119.390.654.000 ðng. 

Miic clii phí S tin ðuçrc duyt (ðng) 

Chiphí xây dmg 93.196.556.000 

Chi phí thiêt bj 247.850.000 
Chi phí quånlý dir án, giám sát ðánh giá ðâu tu 1.824.752.000 

Chiphítuvânðâutu 5.432.185.000 

Chi phí khác 11.269.381.000 

Dir phòng 7.419.930.000 

Tông cng 119.390.654.000 

(Theo Quyt ðjnh s 1 00/QÐ-KTM ngày 28/02/20 1 8 cûa Ban Quàn lý Khu 
kinh tê mi Chu Lai). 

4. Giá trj Chú ðu tu ð nghj quyt toán: 40.259.673.000 ð1ng. 

, 
Mucchiphi . 

Sô tiên ðê nghi 
À . quyettoan(ðong) 

36. 138.3 16.000 Chi phí xây dimg (bao gm chi phí hng rnic chung) 
Chi phí quän lý d án 567.946.000 
Chi phí tu v.n ðâu tix 3.028.969.000 
Chiphíkhác 524.442.000 

Ting cng 40.259.673.000 

111. Kt quã thm tra 
Theo quy ðjnh tai  Ðiu 1 0 Thông tu s 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 

cûa B Tài chính quy ðjnh vê quyêt toán d án hoàn thành thuc nguôn vôn nhà 
nuc, sau khi xem xét các Báo cáo kiêm toán sô 1819-142/FAC-BCKT-VÐT và 
sô 1819-143lFAC-BCKT-VÐT ngày 21/01/2019 cûa Công ty TNHH Kiêm toán 
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FAC chi nhánh rnin Ti•ung, Sö Tài chính thirc hin thm tra quyt toán vái các 
nidungsau: 

.- 1 

1. Tính pháp lý cúa hQp ðng kim toán: 
- V tính pháp lý cûa hçrp ðng kim toán do chû ðÀu tu ðã ký kt: Nhà thÀu 

Kiêm toán có ðü ðiêu kiên kinh doanh dich vu kiêm toán näm 20 1 8 và näm 20 19 
theo Công vän sô 17964/BTC-CÐKT ngày 10/12/2014 cûa B Tài chính (c2p 
nhçt trên website cúa Bç3 Tài chính ðên ngày 30/6/2019); Chi nhánh có Giây ûy 
quyên sô 03/20 l 6/FAC-UQ ngày 3 0/6/20 1 6 cüa Tông Giám ðôc Công ty TNI-IH 
Kiêm toán FAC chi nhánhmiên Trung, hình thúc giá hçrp ðông ðúng theo kê 
hoach ðâu thâu ðu9c thârn quyên phê duyt. 

- Vê pham vi kiêm toán: Nhà thâu kiêm toán ðã thirc hin ðúng pham vi 
kiêm toán báo cáo quyêt toán vôn ðâu tu theo quy ðjnh cûa B Tài chính. 

- V thòi gian thirc hin kim toán: Ðcin vi kim toán ðã thirc hin kim toán 
ðúng thòi gian thóa thun trong hçip ðông. 

2. Tính tuân thú ChuÁn mljc kim toán báo cáo quyt toán vn ðÀu tir 
hoàn thành: Nhà thâu kiêrn toán ðã tuân thú ðúng ni dung kiêm tra báo cáo quyêt 
toán vôn ðâu tix hoàn thành theo Chuân mirc sô 1 000 - Kiêm toán báo cáo quyt 
toán dir án hoàn thành ban hành theo Thông tu sô 67/2015/TT-BTC ngày 
08/5/2015 và theo quy ðjnh t?i  Ðiêu 12 Thông tix sô 09/2016/TT-BTC ngày 
18/01/2016 cüa Bô Tài chính. 

3. V vic áp diing všn bån quy phìm pháp Iut, nhfrng cän cfr pháp lý 
mà Kim toán viên sfr ð1ng ðê kiêm toán dtr án: Vê ccr bån Kiêm toán viên 
ðã áp ding vän bån quy pham pháp 1u.t, nhng cän cú pháp lý ðê kiêm toán 
hng mc phù hçrp quá trình thc hin d án và hang mc. 

4. Nhfrng kin nghj, ni dung có quan ðim khác nhau gifra,chú ðÀu ttr 
và nhà thâu kiêm toán: Chû ðâu tu thuê kiêm toán ðc 1p và thông nhât vái 
kt quå kiêm toán ðê trình thâm tra, phê duyt quyêt toán hng mc hoàn thành 
nên không có quan ðiêm khác nhau cân xem xét. 

5. ThÁm tra vic chÁp hành cúa chü ðÀu ttr và các ðon vj liên quan ði 
vói kiên nghj cúa các co quan Thanh tra, Kim tra, Kiêm toán Nhà ntróc: 

Dir án Cci sá h tÀng khu tái ðjnh cu, nhà ò công nhân Tam Anh Nam, 
huyn Núi Thành, tinh Quång Narn ðã ðuçrc Kiêm toán Nhà nuác thc hin kiêm 
toán; theo Thông báo sô 682/IB-KTNN ngày 17/9/2019 cúa Kiêm toán

,nhà nuóc 
thông báo kt quä kirn toán t?i  tinh Quàng Nam, Kiêm toán Nhà nuác kiên nghj xú 
lý ðôi vái công trình nhu sau: 

- Thu hi tim úng kinh phí giåi phóng rnt bng ðã quá thòi hn nhimg chua 
thanh toán hoàn t?m  úng sô tiên 634.355.000 ðông. 

- Giàm trù chi phí xây ding gói thÀu s 01 s tin 132.212.000 ðng. 

- Giåm hçrp ðng còn 1i chi phí xây dimg gói thÀu s o i s tin 
20.028.149.000 ðng do ct giãm khôi lixçrng không thi công. 

Qua kim tra h sci, co quan thÀrn tra nh.n thÁy: 
a) Chû ðÀu tu ðã thu hôi t?in  úng quá thòi hn quy ðjnh s tin 90.544.845 

ðng theo báo cáo t?i  Công vän sô 194/BC-KTM ngày 18/12/2020 cûa Ban 
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Quån lý Khu kinh tê rnå Chu Lai, kèrn theo chúng tìr thanh toán tam  úng, úng 
true--vâu-tu-ngày  2l  /601-9-sê--ti&n -còn ii_4-3 i-5.5-.ðng:chùðu ti1 
chua thi.rc hin thu hôi. Do v.y, ðê nghj Ban Quån lý Khu kinh tê må Chu Lai 
tiêp tic thu hôi sô tiên tam  úng quá thòi han  quy ðjnh còn lai  543.810.155 ðông 
theo kiên nghi cúa Kiêm toán nhà nuóc. 

b) Chú ð.0 tLr và ðcin vj thi công ðã giàrn trìr 132.212.000 ðng trong bång 
quyêttoánA- B góithâu sô 01. 

c) Chú ð.0 tir và ðon vj thi công ðã giàrn trìr 20.028.150.000 ðng trong 
bãng quyêt toán A-B ðôi vái phân khôi 1u9ng không thi.rc hin do công trình 
dùng thi.rc hin theo Quyêt ðjnh sô 237/QÐ-KTM ngày 17/10/2017 cúa Ban 
Quãn lý Khu kinh tê må Chu Lai. 

Iv. Nhn xét, kin nghj: 
Trên cci sá các ni dung thm tra nêu trên, co.  quan thrn tra kin nghj: 

1. V chi phí ð.0 tu: 

a) Giåm chi phí xây drng gói s 01 s tin 1.940.893.000 ðng do chua 
châp nhn phân khôi luçmg mua ðât nguyên 1iu ðê ðäp nên ðuòng và công 
trình (67.383,93 m3) do chua ðú hô sci, chúng tù h9p 1. Cci quan thâm tra së 
xem xét thm tra quyêt toán bô sung phân khôi luçïng nêu trên khi chú ðâu tix 
và ðcin vj thi công cung câp ðây dû các hô so, chúng tù liên quan và ðê nghj 
th.m tra quyt toán b sung chi phí này. 

b) Giãm chi phí quàn lý di.r  án 39.501.000 ðng do xác ðjnh ai theo ðjnh 
múc quy ðj.nh tai  Quyêt ðjnh sô 957/QÐ-BXD ngày 29/9/2009 cúa B Xây 
drng, ðông thòi không tính h sô vùng có ðiêu kin kinh tê - xã hi ð.c bit 
khó khän (1,25) ði vái giai ðoan  thi.rc hin tù närn 2016 ðên kêt thúc công 
trình theo quy djnh tai  Quyêt ðjnh sô 13 1/QÐ-TTg ngày 25/01/2017 cúa Thú 
tuáng Chính phú (xã Tam Anh Narn, huyn Núi Thành, tinh Quâng Nam 
không có tên trong danh m1ic xã ðc bit khó khän vùng bãi ngang ven biên và 
hâi ðào giai ðoan  2016 - 2020). 

c) Giâm chi phí khåo sát buác lp di.r  án ðu tu xây dmg s tin 4.625.000 
ðông do giâm trù chi phí lp phuong án khâo sát do không có hô sa chúng tù 
hçïp 1 (chú ðâu tu không phê duyt phucing án khào sát) và không tính chi phí 
lántrai ðôi vái công tác thí nghirn trong phòng. 

d) Giåm chi phí khào sát, thit k bån vë thi công s tin 25.334.000 ðng 
do giàm trù chi phí ip phuong án khâo sát do không có h sci chúng tù hçip 1 
(chú ðâu tu không phê duyt phucing án khão sát) và xác ðjnh lai  tý 1 phn träm 
theo hçip ðông ðôi vái chi phí thit k (h9p ðng theo tý l phn träm). 

ð) Giåm chi phí l.p di.r toán ðiu chinh s tin 18.292.000 ðng do chi phí 
này ðã ðuçic tính trong chi phí thit k ðîu chinh theo quy ðjnh tai Quyt ðjnh 
sô 957/QÐ-BXD ngày 29/9/2009 cûa B Xây drng. 

e) Giâm chi phí giám sát thi công xâydçmg gói thu s 01 s tin 42.792.000 
ðông do xác ðjnh lai  tt.rcing úng vái chi phí xây dmg thi.rc t thi.rc hin. 

g) Giåm chi phí thâm tra, phê duyt quyêt toán 26.567.000 ðng do xác ðinh 
lai theo ðjnh múc quy ðjnh tai  Thông tu s 1 O/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 
cúa B Tài chính. 
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Tù ðó, Sò Tài chính ch.p nhn chi phí ð&u tu ðuçic quyt toán là: 
38.161.669.000  ðông, chi tiêt nhu sau: 

S 
TT 

. , Muc chi P Chûðâutir 
ð nghj (ðng) 

Thm1ra 
chpnhnðng) 

I Chi phí xây ding 36. 138.316.000 34.197.423.000 
1 • Góisé,01 36.138.316.000 34.197.423.000 
2 Gói s 02 Không thi công 

11 Chi phí quãn lý dr án 567.946.000 528.445.000 
111 Chi phí ttr vn ðu tir xây ðirng 3.028.969.000 2.937.926.000 
l Chi phí khão sát, lp di,r án ð&u tu 490.352.000 485.727.000 
2 Chiphí thrn tra tng rnúc ðâu tir 18.280.000 18.280.000 
3 Chi phí khåo sát, thiêt kê bån vë thi công 1.285.279.000 1.259.945.000 
4 Chiphíthiêtkðiêuchinh 54.876.000 54.876.000 
5 Chi phí lp dir toán ðiêu chinh 18.292.000 0 

6 Chi phí thm tra thi& k bån vë thi công va 
dir toan 122.873.000 122.873.000 

7 Chiphí1iachonnhàthâuthi côngxâydmg 122.560.000 122.560.000 
a Gói sô 01 62. 748. 000 62. 748. 000 
b GóisôO2 59.812.000 59.812.000 
8 Chiphígirn sátthi côngxâydrng(gói sô 01) 826.187.000 783.395.000 

Chi phí lp báo cáo ðánh giá tác ðng môi 
tnrang 90.270.000 90.270.000 

IV Chi phí khác 524.442.000 497.875.000 
1 Phíthâmðjnhdi.rán 18.000.000 18.000.000 

2 
Phíth.rn ðjnh báo cáo ðánh giá tác ðng 
moi trucmg 4.500.000 4.500.000 

3 Chi phí bão hi&n xây drng công trình 77.697.000 77.697.000 
4 Phí tam  úng tôn ngân Kho bac  nhà nuc 127.217.000 127.217.000 
5 Chi phí kim toán báo cáo quyêt toán 228.510.000 228.510.000 
6 Chiphíthâmtra, phê duyt quyêttoán 68.518.000 41.951.000 

2. V tài sån hình thành qua ð&u tu: 

a) Loai tài sån: tài sân c ðjnh hu hình. 

b) Ðcm vj quån lý sìr diing tài sån: Ban Quän lý Khu kinh t m Chu Lai 

c) Giá trj tài sån hình thành qua ð&u tu: 38.161.669.000 ðng (nguyên giá 
tam xác ðnh, sau này sê xác ðjnh lai  khi phân bô chi phí chung toàn dir án ðê trình 
UBND tinh phê duyt quyêt toán dir án hoàn thành). 

Tên tài sånl QUy Nguyén giá 
(ðông) 

Ngun 
vôn 

* Hing miic  giao thông, san nn, thoát nuác Khu tái 
ðnh cu, nhà ò công nhân Tarn Anh Narn: 
- Ðumg giao thông ðã hoàn thin rn.t ðumg bê 
tông nhra, via hè lát gach block, h thng thoát 

3 8. 1 6 1 .669.000 
Ngân 
sách 
nhà 

5 

iong cng 40.259.673.000 38.161.669.000 JH 

Gia trj tham tra giarn so voï Chi.i ðau tu ðe ngh: 2.098.004.000 ðong. 



.KT. GIÁMÐÕC 
GIÁM ÐÕC 

niróc, gôm các ðoan  tuyn: tuyên sô 1 1, tuyn sô nuó.c 
-i-tuyên-s-l3-và-tuyên-sô-14-(nút-N1 3-N26)-có 
tông chiêu dài 793,76m, bê rng Bnên = 11,5m; 
tuyên sô 9, có õhiêu dài 220,06m, bê rng Bnên = 
17,5m; tuyên sô 10 (nút GO1-N19), có chiêu dài 
233,41m, bê rng Bnên = 20,5rn; 
- Ðu?mg giaõ thông ðã hoàn thin rnt ðuòng lóp câp 
phôi ðá dãm, h thông thoát nuóc, gôrn ðoan tuyên 
sô 7, tuyên sô 14 (nút N126-N120), có tông chiêu dài 
315,56m, bê rng Bnên = 11,5m; tuyên sô 10 (nút 
N17-N19), có chiêu dài .  130,53in, bê rng Bnên 
20,5m; tuyên sô 8 (nút N18-N122), có chiêu dài 
186,81rn, bêrngBnên= 11,5in. 
- H thông thoát nuóc dçc. dùng ông công bê tông 1y 
tâm kêt hgp muang bê tông ð.y ðan bê tông côt thép, 
hô ga, công qua ðu?mg, công kÿ thu.t; 
- H thông thoát nuóc thäi bng muong bê tông ðy 
ðan, có khâu ð LoO,4rn, ðã hoàn thin ðon rnuong 
có tông chiêu dài 1.517,46m. 
- Din tích ðã san nên 7,458 ha, nên ðât ðâm cht 
k85. 

• Kt quä th.m tra quyt toán hang rniic  hoàn thành và các nhn xét, kin nghj 
nêu trên là ca sâ ðê Sâ Tài chính tông hçp cùng kêt quä thâm tra quyêt toán hng 
miic công trình cuôi cùng khi Chù ðâu tu ð nghj ðê trình UBND tinh phê duyt 
quyêt toán dr án dùng thirc hin./. 

Niji n1zîn: 
- UBND tinh (báo cáo); 
- BQL Khu KTM Chu Lai; 
- BQLDA BTXD các CTGT 
tinh QN; 
- KBNN tinh; 
- Liru:VT,ÐT; 
(E:VMayChienVconginhVnain 2O21Bao cao 
TTQTCSFÏT Khu IDC nha o C7 Tarn Anh 
Nam (goiso 01 va02).doct) 

Trn Quôc Tuñn 

CÁNBQ THÀMTRA PHÓ TRTJÕÎG PHÒNG 

Dirong Quôc Chin Nguyn Thê Truòng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan  #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
tại cuộc họp ngày 14 tháng 9 năm 2020

Ngày 14/9/2020, Thường trực HĐND,  các Ban và Văn phòng  HĐND tỉnh
họp thường kỳ, sau khi Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tập
thể Thường trực HĐND tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí
Phan Việt Cường – Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận:

1. Thống nhất về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang
năm 2020, với tổng số tiền: 5.100 triệu đồng cho 03 dự án đã đảm bảo thủ tục
đầu tư. Cụ thể: Dự án Xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh Quảng Nam: 1.400 triệu đồng; dự án Hệ thống xử lý chất thải Trung tâm
Y tế huyện Núi Thành: 1.600 triệu đồng; dự án Hệ thống xử lý chất thải, cải tạo
khu vi sinh, thu gom nước thải Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Quảng Nam: 2.100
triệu đồng. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương lập thủ tục báo cáo HĐND tỉnh tại
kỳ họp thứ 17 xem xét, quyết định.

2. Thống nhất về nguyên tắc hỗ trợ một phần sinh hoạt phí đối với lưu học
sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với tỉnh Quảng
Nam trong thời gian ở tại nước Lào tham gia học trực tuyến theo đề nghị của
UBND  tỉnh  tại  Công  văn  số  5288/UBND-KTTH  ngày  10/9/2020.  Đề  nghị
UBND tỉnh khẩn trương lập thủ tục báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 xem
xét, quyết định.

3. Thống nhất bổ sung nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 “Điều
chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến Quốc
lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)”
theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 5341/UBND-TH ngày 11/9/2020.
Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương lập thủ tục báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ
17 xem xét, quyết định.

4. Về dự án Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định
cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành: Thường trực HĐND tỉnh
ủng hộ việc bổ sung danh mục dự án này vào kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các
cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục phê duyệt quyết toán
khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện của gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà
ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục
liên quan dự án này theo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số

Quảng Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2020Số: 50/TB-HĐND



09/TB-HĐND ngày 06/3/2020; báo cáo HĐND tỉnh tỉnh xem xét quyết định chủ
trương đầu tư, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
và kế hoạch đầu tư công năm 2021.

5. Về đề nghị của UBND tỉnh cho ý kiến triển khai thực hiện thủ tục chấp
thuận đầu tư dự án khu dân cư trung tâm xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn tại
Công văn số 5275/UBND-KTN ngày 09/9/2020; Thường trực HĐND tỉnh thống
nhất chưa xem xét  triển khai  thực hiện dự án trong thời gian này.  Đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, lập thủ tục và báo cáo HĐND tỉnh khóa X xem
xét, quyết định trong năm 2021. 

6. Về đề nghị của UBND tỉnh bổ sung điểm mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi
Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số
5276/TTr-UBND ngày 09/9/2020: Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổ chức thẩm
tra, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định.

7. Thống nhất bổ sung nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 “Điều
chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu – thị trấn Prao –
xã Zà Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)” theo đề nghị
UBND tỉnh tại Tờ trình số 5392/TTr-UBND ngày 15/9/2020. Giao Ban Kinh tế
- Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là kết luận của đồng chí  Phan Việt Cường –  Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn
ĐBQH tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

   Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

                         
        

#ChuKyLanhDao
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  09    /TB-HĐND        Quảng Nam, ngày  06    tháng 3 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc 

họp ngày 02 tháng 3 năm 2020 
  

 

Ngày 02/3/2020, Thường trực HĐND, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh 

họp thường kỳ, sau khi Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình tập 

thể Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết 

quả khảo sát dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh 

Nam, huyện Núi Thành; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí 

Phan Việt Cường – Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh kết 

luận: 

1. Qua xem xét Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 27/02/2020 của Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh, đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7311/UBND-

KTTH ngày 05/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến sau:  

a) Về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 

bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư phần còn lại của dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái 

định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành: 

- Thường trực HĐND tỉnh ủng hộ chủ trương đầu tư hoàn thiện gói thầu số 

01 (phần diện tích 12,799 ha), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu 

Kinh tế mở Chu Lai khẩn trương lập thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện gói thầu số 01, báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.   

Đối với phần diện tích còn lại (9,257 ha): Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Núi Thành rà soát nhu cầu tái định cư 

các dự án trên địa bàn huyện, xem xét sự cần thiết, phương thức đầu tư, nguồn 

vốn đầu tư trước khi lập thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn.   

b) Về hoàn thiện một số khu tái định cư trên địa bàn huyện Núi Thành: 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ 

trương đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

33/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trong công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án hoàn chỉnh một số dự án khu tái định cư trên địa bàn huyện 
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Núi Thành (do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đầu tư) đã đưa vào sử dụng, 

nhưng còn dang dở một số hạng mục, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý 

kiến, phối hợp trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư, bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sớm bàn giao các khu tái 

định cư về địa phương quản lý để thuận lợi trong công tác quản lý, phục vụ việc 

bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trên địa bàn; báo cáo tiến 

độ kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/5/2020. 

2. Thống nhất một số chủ trương, biện pháp xây dựng nông thôn mới trong 

thời gian đến theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 959/UBND-KTN 

ngày 28/02/2020. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị các nội dung 

về cơ chế chính sách báo cáo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp trình HĐND tỉnh 

xem xét quyết định theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành. 

3. Giao đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các 

ngành liên quan trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thực hiện quy 

trình, thủ tục đầu tư một số dự án khu đô thị theo Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 

28/02/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

4. Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

hoàn chỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức phiên giải 

trình về chấp hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự 

án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 

ĐBQH tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

   Nơi nhận: 
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

-  Các ban của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, XD; 

- BQL Khu KTM Chu Lai; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                          

 

         

 

 
 

 

Lê Quang Trung 
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