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

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

 Số:31/BC-SVHTTDL 
               

   Quảng Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2020 

 
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An 

Địa điểm: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh 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 18/6/2014 và và Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng;  

  Căn cứ Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật di sản văn hóa; 

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

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

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, 

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

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

  Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích; 

  Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về 

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

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

về ban hành định mức xây dựng; 

  Căn cứ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2016 -2020;  Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
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161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020 ;  

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 

của UBND tỉnh về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3486/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 và Quyết 

định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đầu 

tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phat triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; 

      Căn cứ các văn bản có liên quan khác.  

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thẩm định nội bộ dự án 

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An với các nội dung sau: 

  I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN: 

  1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An. 

  2. Dự án: nhóm C. 

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

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

  5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. 

  6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

  7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 6.000.000.000 đồng. 

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

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

Văn hóa. 

  10. Dự kiến thời gian thực hiện: năm 2021 - 2023. 

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

  12. Quy mô đầu tư:  

  Căn cứ các mô típ hiện có trên tháp để phục hồi các phần bị mất hoặc gia 

cố bằng khối xây mới. Gia cố các khối xây yếu, mất khả năng liên kết; xác định vị 

trí, kích thước khe nứt để áp dụng quy trình tu bổ. Đối với các khối xây không thể 

xác nhận được hình thức kiến trúc thì phục hồi theo kiến trúc hiện trạng và định 

hình khối gạch theo hạng vỡ để có thể nghiên cứu phục hồi sau khi có đầy đủ các 

dữ liệu phục dựng và được xác định bằng tính đăng đối. Diệt cây dại, nấm mốc 

trên mái tháp. Bảo quản các khối xây chống ăn mòn. Phục hồi các khối xây bằng 

gạch Chăm phục chế theo phương pháp mài chập.  
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 Gia cố bề mặt khối xây, tăng cường sức chống mài mòn, chống xâm thực 

của môi trường. Chống mối toàn bộ trong và ngoài công trình. 

 II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ: 

 1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

 Trải qua gần một nghìn năm tồn tại, chịu nhiều tác động tự nhiên và xã hồi 

khác nhau, cụm tháp Bằng An đã xuống cấp nghiêm trọng và mất dần các chi tiết 

trang trí tiêu biểu. Thời gian gần đây, các tháp ở tỉnh Quảng Nam cũng đã được 

quan tâm tu bổ, bảo quản chống xuống cấp. Nhưng vì nhiều nguyên nhân trong đó 

có nguyên nhân do hạn chế về kinh phí mà một số tháp chưa được đầu tư gia cố 

chống xuống cấp, các tháp vẫn tiếp tục bị hư hỏng, ngày càng xuất hiện nhiều 

mảng tường bị mủn nát, bong rộp, nghiêng nứt… Sau khi xem xét tổng quan khu 

tháp Chăm Bằng An, việc đầu tư bảo tồn, tu bổ phục hồi các thành phần hư hại 

cần được phục hồi sớm nhất để đảm bảo an toàn cho tháp cũng như bảo tồn giá trị 

kiến trúc cũng như mỹ thuật còn lại trên tháp là hết sức cần thiết. Các giải pháp 

bảo tồn, tu bổ kết hợp với các giải pháp phát huy giá trị di tích sẽ giúp di tích thực 

sự tồn tại và có ý nghĩa đối với cuộc sống đương đại.  

 Với ý nghĩa sâu sắc về bảo tồn một nền kiến trúc – văn hóa Chămpa nói 

chung cũng như những nét độc đáo, quý hiếm của tháp Chăm Bằng An nói riêng 

trong quần thể các cụm tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cần được đầu tư 

tu bổ là một yêu cầu cấp thiết.  

 2. Mục tiêu đầu tư: 

 Bảo tồn tối đa các yếu tố gốc hiện còn và tu bổ một số thành phần kiến trúc 

- nghệ thuật bị hư hỏng mất mát; ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ, mất mát, tăng cường 

độ bền vững và ổn định lâu dài cho cấu trúc di tích. Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di 

tích nhằm bảo tồn giá trị một quần thể công trình kiến trúc mang tính chất đặc biệt 

tong quần thể kiến trúc Chăm tại Quảng Nam. Di tích đã có ý nghĩa lịch sử, giá trị 

văn hóa và kiến trúc rất sâu sắc, việc bảo tồn này sẽ góp phần làm phong phú đa 

dạng thêm quần thể di tích Chămpa của một thời đại. Đồng thời, việc bảo tồn và 

phát huy giá trị di tích sẽ tạo nơi đây thành điểm nhấn thăm quan phát triển du lịch 

của địa phương cũng như khu vực. 

 3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định:  

 Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo quy định của nhà nước. 

 4. 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 Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An phù hợp với các 

văn bản đã được ban hành: 

 - Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016 -2020, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 



4 

số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 

-2020 và Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016 -2020;  

- Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3486/QĐ-

UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 

08/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 

27/9/2019 và Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020; 

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về giao 

chỉ tiêu kế hoạch phat triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 

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

 Tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 

 6. Các nội dung quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư công: 

 6.1. Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các quy định 

của nhà nước, bao gồm các nội dung: 

 - Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 - Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

 - Sự cần thiết của dự án. 

 - Mục tiêu của dự án. 

 6.2. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ 

đồng). 

 6.3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

 III. KIẾN NGHỊ: 

 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ bản đáp ứng các yêu cầu, kính 

đề nghị các cấp thẩm quyền quan tâm, xem xét thẩm định, phê duyệt chủ trương 

đầu tư Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An. 
       

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Q.Nam (báo cáo); 

- UBND tỉnh Q.Nam (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, VP (Dũng  XDCB). 
E:\2. LUU TRU HO SO (TCKH)\V_ XDCB (cac DA)\ 

1. Tinh\2. C\11. Tu bo di tich 2020\1. Thap Bang An\ 

1. Chu truong dau tu\2.BC - tham dinh noi bo (Dung).doc 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Thanh Hồng 
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   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 Bảo tồn, tu bổ, 

phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 47/TTr-SVHTTDL ngày 
10/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm 
Bằng An. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ 
quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 
Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên, 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 145/BC-SKHĐT ngày 25/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục 
hồi di tích tháp Chăm Bằng An.

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

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

hoạch đầu tư công năm 2021;
4. 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;
5. Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021;

6. 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 
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cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

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.
3. Hình thức thẩm định: 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: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An.
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: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Văn hóa. 
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 399/SXD-PQH ngày 05/4/2021)
Hồ sơ chủ trương đầu tư, đề xuất phương án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích 

tháp Chăm Bằng An trên cơ sở di tích hiện trạng là phù hợp với quy hoạch xây 
dựng.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Tháp Bằng An là di tích văn hóa Chămpa còn lại thuộc phường Điện An, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trải qua thời gian cũng như chiến tranh tàn 
phá, hiện trạng di tích tháp Chăm Bằng An hiện còn lại một tháp thờ chính có 
mặt bằng hình bát giác cao khoảng 21m. Do đó, việc đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục 
hồi di tích tháp Chăm Bằng An nhằm bảo vệ di tích là 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 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 được được UBND tỉnh thống nhất tại Quyết định số 
3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C4%83m_Pa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
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- Dự án được đầu tư trong khuôn viên của khu di tích, do dó việc đầu tư dự 
án không ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng khu vực xung quanh dự án.

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 6.000.000.000 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 quy định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- Hạ giải tháo dở khối xây sạt lở mất khả năng liên kết; Phục hồi tu bổ các 

chi tiết mất và rã rời; Toàn khối hóa cả tháp; Vệ sinh khoa học chống sự xâm 
thực của cây cối và rêu mốc; Xử lý các khe nứt, gia cường, khóa neo các khối 
xây, gia cường bề mặt bị phong hóa, mủn mục;...

- Toàn khối hóa thân tháp: liên kết các mảng tường, chèn bịt các khe nứt, 
liên kết các viên xây; Gia cường bề mặt khối xây; Tăng cường chất lượng gạch 
phục chế đối với các phần tháp đã bị sạt lở, bị mất cần phải phục hồi.

- Khảo cổ, thám sát, thu gom hiện vật rơi vãi quanh chân tháp; phục hồi mặt 
tường ngoài  phần thân tháp; tu bổ mặt tường lòng tháp; tôn tạo lối đi xung quanh 
thân tháp.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 145/BC-SKHĐT ngày 
25/3/2021. 

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 điều chỉnh 
thời gian thực hiện dự án năm 2021 – 2023 để phù hợp với khả năng cân đối 
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. 

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



4

Trên đây là kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng 
An, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 
định chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VH,TT và DL;
- Lưu: VT, TĐDA(Bình).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





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 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

 Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 
03/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An. 
Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức 
có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn đối với dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

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

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Bảo 
tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 31/BC-SVHTTDL ngày 
03/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Bảo tồn, tu bổ, phục 
hồi di tích tháp Chăm Bằng An.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/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 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 
của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

4. Căn cứ các Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015, số 
3115/QĐ-UBND ngày 27/9/2019, số 2753/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của 
UBND tỉnh về phê duyệt và sửa đổi, bổ sung Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia 
và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

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

6. Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
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năm 2021;
7. Công văn số 512/STC-ĐT ngày 10/3/2021 của Sở Tài chính về việc 

tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh 
các dự án tu bổ di tích và nâng cấp sân vận động Tam Kỳ.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An.
2. Dự án nhóm: C 
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện: phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  6.000 triệu đồng.
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: 

Văn hóa.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP
Theo nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch lập, di tích tháp Chăm Bằng An là công trình có ý nghĩa lịch 
sử, văn hóa, đã bị xuống cấp hư hỏng cần phải được tu bổ, nâng cấp; đã được 
HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án khởi công mới năm 2021 tại Nghị quyết 
số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Biểu số 
03).

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 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 kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thì không có danh mục dự án chi 
tiết, chỉ có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
là 37.345,074 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 
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là 23.754,251 tỷ đồng. Vì vậy, Sở Tài chính chưa có cơ sở để khẳng định sự phù 
hợp của tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho từng dự 
án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như đề xuất của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự báo tình hình thu ngân sách các năm đến sẽ 
không tăng nhiều, 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, trường hợp không 
đảm bảo nguồn thì cần xem xét co dãn danh mục dự án và giảm quy mô đầu tư 
các dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công.
2. Về đối tượng đầu tư: dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm 

Bằng An do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất đầu tư đúng mục tiêu, 
đúng đối tượng đầu tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 
161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, 
số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di 
tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư theo 
các Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, số 01/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019, số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh 
về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016-2020.

4.  Về khả năng cân đối vốn
Di tích tháp Chăm Bằng An là di tích cấp quốc gia, thuộc danh mục đầu 

tư theo Đề án về tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, hiện Đề án 
này đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 
và phân kỳ đầu tư hoàn thành dứt điểm các danh mục di tích còn lại chưa được 
tu bổ của Đề án vào năm 2021. Theo đó, dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích 
tháp Chăm Bằng An đã được HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án khởi công 
mới năm 2021 tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch 
đầu tư công năm 2021 (Biểu số 03) và dự án có quy mô nhỏ (tổng mức đầu tư 
06 tỷ đồng). Vì vậy, việc đầu tư dự án này là cần thiết, đảm bảo quy định và 
trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí vốn 
trung hạn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết về đầu tư tu bổ di tích, trong 
đó bố trí 6.000 triệu đồng để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích 
tháp Chăm Bằng An trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, phù 
hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự 
án. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 bố trí cho dự án này là 5.000 triệu đồng 
(tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh).

5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023.
IV. KẾT LUẬN
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Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An dự kiến có 
tổng mức đầu tư 6.000 triệu đồng, đầu tư theo đúng mục tiêu và đúng đối tượng 
của các Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015, số 01/2019/NQ-
HĐND ngày 12/7/2019, số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh 
về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí vốn 
trung hạn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết về đầu tư tu bổ di tích, trong 
đó bố trí 6.000 triệu đồng để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích 
tháp Chăm Bằng An trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, phù 
hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự 
án. Tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh, kế 
hoạch vốn năm 2021 bố trí là 5.000 triệu đồng sẽ được phân bổ khi dự án đảm 
bảo các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An. Đề nghị Chủ đầu tư 
hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện và quyết toán dự án đúng quy 
định của Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA, LĐ-VX.
(Hieu/D/congviec/ldvx/vh)

GIÁM ĐỐC 
  

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 336/SKHĐT-
LĐVX ngày 08/3/2021 về tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn ngân sách tỉnh đối với các dự án tu bổ di tích và nâng cấp sân vận 
động Tam Kỳ, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư và giải pháp kỹ thuật:
Theo nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự án kèm theo 03 Tờ 

trình số 34/TTr-SVHTTDL, số 35/TTr-SVHTTDL cùng ngày 03/3/2021, số 
39/TTr-SVHTTDL ngày 04/3/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thì 02 công trình di tích Giếng 
Nhà Nhì và Tháp Chăm Bằng An là các công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa,  
đã bị xuống cấp hư hỏng cần phải tu bổ, nâng cấp, đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh thống nhất danh mục dự án khởi công mới năm 2021 tại Nghị quyết số 
72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 (Biểu số 
03); công trình Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ được Thường trực 
HĐND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư năm 2021 tại Công văn số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư 
tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất quy mô đầu tư và giải 
pháp kỹ thuật cho từng công trình cụ thể. Xét thấy cần thiết thì Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, mời Sở Xây dựng và cơ quan, địa phương liên quan tổ chức đi 
kiểm tra thực tế các công trình để đánh giá trực quan và làm rõ hơn mức độ hư 
hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình, đánh giá công tác bảo trì công 
trình hằng năm cũng như việc đầu tư nâng cấp thời điểm gần đây nhất, từ đó xác 
định tính bức thiết phải đầu tư để ổn định công trình lâu dài và sự phù hợp của 
quy mô đầu tư, của giải pháp thiết kế mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề 
xuất.

2. Về tổ chức quản lý dự án: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, tại Mục 2 Nghị định này 
quy định về tổ chức quản lý dự án đầu tư  xây dựng đặt trọng tâm là giao Ban 
Quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban Quản lý dự án khu vực quản lý dự án đầu 

V/v tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn ngân sách tỉnh các dự 
án tu bổ di tích và nâng cấp 
sân vận động Tam Kỳ
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tư công, trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phải đảm bảo điều kiện 
năng lực theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất làm chủ đầu tư 
cả 03 dự án nêu trên; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý vấn đề tổ chức quản 
lý dự án theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để xử lý cho phù hợp.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất tổng vốn đầu tư cho 03 dự án là 

47.000 triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2021 - 2025, trong đó:

- Tổng mức đầu tư dự án Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì là 1.000 triệu đồng, 
phân kỳ bố trí 02 năm, 2021: 800 triệu đồng, 2022: 200 triệu đồng;

- Tổng mức đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Tháp Chăm Bằng 
An là 6.000 triệu đồng, phân kỳ bố trí 03 năm, 2021: 2.000 triệu đồng, 2022: 
3.000 triệu đồng, 2023: 1.000 triệu đồng;

- Tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ là 40.000 
triệu đồng, phân kỳ bố trí 03 năm, 2021: 20.000 triệu đồng, 2022: 15.000 triệu 
đồng, 2023: 5.000 triệu đồng.

a) Hiện nay thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các chế độ chính sách mới về đơn 
giá, định mức và giá cước vận chuyển theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 
07/01/2021 của UBND tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Sở Xây 
dựng về sự phù hợp của tổng mức đầu tư, của cơ cấu chi phí theo chức năng của 
Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

b) Về phạm vi chiếm đất, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện 
các dự án: không thấy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề cập đến trong Báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ vấn đề 
này, vì nếu có yêu cầu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến 
độ thực hiện dự án và theo đó cân nhắc phân kỳ phân bổ vốn cho phù hợp.

c) 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 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 
- 2025, thì không có danh mục dự án chi tiết, chỉ có dự kiến tổng nguồn vốn đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 37.345,074 tỷ đồng, trong đó vốn đầu 
tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 tỷ đồng. Vì vậy, Sở Tài 
chính chưa có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của tổng mức đầu tư và việc phân 
kỳ đầu tư từ ngân sách tỉnh cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; dự báo 
tình hình thu ngân sách các năm đến sẽ không tăng nhiều, 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, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét co dãn 
danh mục dự án và giảm quy mô đầu tư các dự án.
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Sở Tài chính có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp./.

GIÁM ĐỐCNơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, ĐT.
(D:\Trường 2021\Công văn\Ý kiến về thẩm 
định nguồn và khả năng cân đối vốn các DA 
tu bổ di tích và nâng cấp SVĐ Tam Kỳ.docx)

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, 
phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An.

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 371/SKHĐT-TĐDA ngày 12/3/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An. Qua xem xét hồ sơ đề 
nghị, về quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Hồ sơ Quy hoạch phân khu Khu đô thị Phương An được UBND thị xã Điện 
Bàn lập và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 
31/10/2017 đã xác định vị trí, ranh giới khu di tích tháp Chăm Bằng An hiện trạng;

Theo hồ sơ chủ trương đầu tư, đề xuất phương án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di 
tích tháp Chăm Bằng An trên cơ sở di tích hiện trạng, Sở Xây dựng xét thấy về quy 
hoạch xây dựng là phù hợp. 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vt, Qh, NY03.
(C\My PC\Dropbox\Cong van\2021\So 
KHĐT\bao ton thap Cham Bang An\CV.doc)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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