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

Dự án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 
09/4/2021 của UBND thành phố Hội An đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố 
Hội An. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai 

Viễn Kiều), thành phố Hội An theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tu 

bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An số 102/TTr-UBND ngày 
09/4/2021 của UBND thành phố Hội An;

3. Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 
Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An số 103/TTr-UBND 
ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Hội An;

4. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 81/BC-UBND ngày 
09/4/2021 của UBND thành phố Hội An.

5. Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án: Tu 
bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An số 80/BC-UBND ngày 
09/4/2021 của UBND thành phố Hội An.

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

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Văn bản số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 

về việc trình HĐND tỉnh quyết định đưa danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu 
(Lai Viễn Kiều) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và triển 
khai đầu tư từ năm 2021;



4. Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);

5. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố Hội 
An về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

6. Các văn bản liên quan khác. 
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An.
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 20.395.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, 

ba trăm chín mươi lăm triệu đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư;
- Ngân sách thành phố Hội An bố trí 50% tổng mức đầu tư.
8. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2023.
9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Văn hóa
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 923/STC-ĐT ngày 
15/4/202:

Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) được UBND tỉnh đã giao 
nhiệm vụ cho UBND thành phố Hội An lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và 
ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư tại Quyết định số 750/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2021, theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo 
Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/4/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 
20,395 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tương đương 
10,197 tỷ đồng (phân kỳ đầu tư: Năm 2021: 5,197 tỷ đồng; năm 2023: 5 tỷ đồng) 
và ngân sách thành phố Hội An bố trí 50%; 



Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư của 
kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân sách 
nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh. Vì vậy, Sở 
Tài chính không có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư ngân sách 
tỉnh cho các dự án nêu trên. Theo dự kiến vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa 
phương (vốn XDCB tập trung trong nước) giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 
419/TTg-KTTH là 4.826,700 triệu đồng; dự báo tình hình thu ngân sách các năm 
tới 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 các dự án, trường hợp 
không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu tư của dự án, kể cả xem 
xét lại toàn bộ các dự án.

2. Ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 
412/SVHTTDL-VP ngày 15/4/2021:

- Cơ bản thống nhất với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do 
UBND thành phố Hội An lập và trình thẩm định.

- Khi triển khai lập dự án đầu tư, đề nghị lưu ý triển khai chi tiết một số nội 
dung như sau:

+ Bản vẽ thiết kế phải thể hiện chi tiết, đầy đủ các nội dung theo quy định 
hiện hành.

+ Phương án thiết kế phải đảm bảo tính nguyên trạng các yếu tố cấu thành 
của di tích gốc như tính chất, kiến trúc, kết cấu và vật liệu gốc. Vật liệu gốc chủ 
yếu của di tích là gỗ, vì vậy việc tu bổ cần tận dụng tối đa các thành phần, cấu 
kiện gỗ cũ; chỉ được thay thế đối với các cấu kiện đã hư hỏng không thể sử dụng 
được; vật liệu thay thế phải đồng nhất với vật liệu cũ cả về kết cấu, kiểu dáng, 
kích thước, màu sắc, hoa văn trang trí. Đối với vật liệu gia cố hệ móng, mố, trụ 
phải đảm bảo tính đồng nhất và tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

+ Công tác hạ giải: đây là nội dung hết sức quan trọng trong việc xác định 
mức độ hư hỏng của các cấu kiện để đưa ra các giải pháp tu bổ phù hợp; do đó đề 
nghị đưa ra phương án giải pháp hạ giải từng phần hay toàn bộ để phù hợp với 
giá trị đặc trưng của di tích. 

+ Thuyết minh giải pháp thiết kế tu bổ di tích: phương án và giải pháp thiết 
kế tu bổ di tích và đánh giá hiệu quả của dự án.

+ Hồ sơ phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công tác trùng tu, 
tôn tạo, tu bổ phục hồi di tích.

3. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 439/SXD-QLHT ngày 
15/4/2021:

Về phương án thiết kế sơ bộ, Sở Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 
1370/SXD-PQH ngày 07/9/2020.

Công trình Chùa Cầu ( Lai Viễn Kiều) là công trình kiến trúc có giá trị, có 
ý nghĩa quan trọng đối với đô thị Hội An. Theo đó cần thiết phải được bảo tồn và 



phát huy giá trị. Công tác trùng tu, bảo tồn, tu bổ di tích đối với công trình di tích 
phải thực hiện nghiêm ngặt theo qui định của pháp luật về di sản, di tích.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) là biểu tượng đặc biệt, tiêu biểu cho khu 
phố cổ Hội An, là minh chứng cho quan hệ giao lưu văn hoá lâu đời giữa các 
quốc gia, các dân tộc trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Di tích có giá trị 
lớn về lịch sử phát triển đô thị cổ Hội An, về kiến trúc nghệ thuật cũng như giá trị 
kinh tế xã hội. Do trải qua nhiều lần tu sửa và do yêu cầu sử dụng, di tích cũng đã 
từng chịu một số biến đổi về mặt bảo tồn. Di tích đang xuống cấp ngày càng 
nghiêm trọng cả về mặt bảo tồn, kỹ thuật công trình, hạ tầng và cảnh quan môi 
trường do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. 

Vì vậy, việc đầu tư bảo tồn, tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy có hiệu quả các 
giá trị vốn có của di tích là cần thiết, nhằm gia cố tu bổ, triệt tiêu các nguyên 
nhân chính gây xuống cấp di tích, nhằm cứu vãn di tích khỏi sập đổ, tôn tạo cảnh 
quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao giá trị của di tích.

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 Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An đảm bảo theo 
trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) đã được HĐND tỉnh thống 
nhất danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và triển 
khai đầu tư từ năm 2021 tại Công văn số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 ;

Công trình tu bổ di tích hiện trạng nên không ảnh hưởng đến qui hoạch xây 
dựng của khu vực. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự 
án nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: 
- Tu bổ Chùa Cầu: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, 

hệ mái; cải tạo lại hệ thống cấp điện; chống mối toàn bộ công trình.
- Tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích.
- Số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ di tích bằng công nghệ 3D; hội thảo, 

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



Báo cáo đề xuất chủ trương dự án được UBND thành phố Hội An lập với 
tổng mức đầu tư dự kiến là 20.395 triệu đồng, phù hợp với tổng mức đã dự kiến 
của UBND tỉnh tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021.

Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) được đầu tư từ nguồn ngân 
sách tỉnh 50% và nguồn sách thành phố Hội An 50%. Trong đó, đối với phần vốn 
đối ngân sách thành phố Hội An (10.197,5 triệu đồng) đã được UBND thành phố 
Hội An tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 
80/BC-UBND ngày 09/4/2021. Theo đó, UBND thành phố Hội An bố trí kế 
hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 5.000 triệu đồng để khởi công (tại Nghị quyết 
số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố Hội An về kế hoạch vốn 
đầu tư công năm 2021), phần vốn còn lại được cân đối bố trí đủ trong các năm 
2022 và 2023, đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án nhóm C không quá 03 năm 
theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh (10.197,5 triệu đồng), trên cơ sở kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm 
được HĐND tỉnh thông qua; ngân sách tỉnh phân kỳ đầu tư và cân đối nguồn vốn 
hỗ trợ thực hiện dự án trong 02 năm, kể từ năm 2022. 

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến độ 
thực hiện dự án năm 2021-2023, phù hợp với qui mô đầu tư dự án nhóm C và khả 
năng cân đối vốn.

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

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, 
đánh giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững.

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

chủ trương đầu tư: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, 
kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hội An;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.
(E:\Hoang21\VHTTDL\CTDT.ChuaCau.docx)
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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 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nguồn vốn ngân 

sách tỉnh đối với dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều)

Kính gửi: UBND thành phố Hội An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 
09/4/2021 của UBND thành phố Hội An về việc thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều). 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 nguồn vốn ngân sách tỉnh 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 102/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Hội 

An về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ di tích 
Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);

2. Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Hội 
An về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối vốn 
dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);

3. Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Hội 
An về thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu 
(Lai Viễn Kiều);

4. Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thành phố Hội 
An về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn nguồn vốn ngân 
sách thành phố Hội An đối với dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);

5. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tu bổ di tích Chùa 
Cầu (Lai Viễn Kiều) số 74/BC-UBND ngày 31/3/2021 của UBND thành phố 
Hội 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 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Văn bản số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc trình HĐND tỉnh quyết định đưa danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa 
Cầu (Lai Viễn Kiều) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
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và triển khai đầu tư từ năm 2021;
4. Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);

5. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố 
Hội An về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

6. Công văn số 923/STC-ĐT ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính về việc 
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 Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) và Đầu tư trang thiết bị y tế cho 
khối nhà 7 tầng-Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam;

7. Và các văn bản liên quan khác.
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: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều).
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. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND thành phố Hội 

An.
6. Địa điểm thực hiện: phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  20.395 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% 

tổng mức đầu tư.
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: đầu tư công.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP (Công văn số 923/STC-ĐT ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính)
Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) được UBND tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho UBND thành phố Hội An lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
và ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư tại Quyết định số 750/QĐ-UBND 
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ngày 23/3/2021, theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo 
Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/4/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 
20,395 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tương đương 
10,197 tỷ đồng (phân kỳ đầu tư: Năm 2021: 5,197 tỷ đồng; năm 2023: 5 tỷ 
đồng) và ngân sách thành phố Hội An bố trí 50%; 

Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư 
của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân 
sách nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh. Vì 
vậy, Sở Tài chính không có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư 
ngân sách tỉnh cho các dự án nêu trên. Theo dự kiến vốn đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương (vốn XDCB tập trung trong nước) giai đoạn 2021-2025 
tại Công văn số 419/TTg-KTTH là 4.826,700 triệu đồng; dự báo tình hình thu 
ngân sách các năm tới 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 
các dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu 
tư của dự án, kể cả xem xét lại toàn bộ 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 chủ trương đầu tư
Dự án được Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất khởi công 

mới trong năm 2021 tại Công văn số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 của Thường 
trực HĐND tỉnh và Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND 
tỉnh.

3. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Báo cáo đề xuất chủ trương dự án được UBND thành phố Hội An lập với 

tổng mức đầu tư dự kiến là 20.395 triệu đồng, phù hợp với tổng mức đã dự kiến 
của UBND tỉnh tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021.

Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) được đầu tư từ nguồn ngân 
sách tỉnh 50% và nguồn sách thành phố Hội An 50%. Trong đó, đối với phần 
vốn đối ngân sách thành phố Hội An (10.197,5 triệu đồng) đã được UBND 
thành phố Hội An tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo 
cáo số 80/BC-UBND ngày 09/4/2021. Theo đó, UBND thành phố Hội An bố trí 
kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 5.000 triệu đồng để khởi công (tại Nghị 
quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố Hội An về kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021), phần vốn còn lại được cân đối bố trí đủ trong 
các năm 2022 và 2023, đảm bảo thời gian bố trí vốn cho dự án nhóm C không 
quá 03 năm theo quy định của Luật Đầu tư công.
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Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh (10.197,5 triệu đồng), trên cơ sở kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng 
năm được HĐND tỉnh thông qua; ngân sách tỉnh phân kỳ đầu tư và cân đối 
nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án trong 02 năm (2022 -2023). Trường hợp trong 
năm 2021, nếu nguồn vốn ngân sách tỉnh phát sinh thêm nguồn vốn đảm bảo 
khả năng cân đối vốn thì sẽ ưu tiên cân đối vốn bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 
cho dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong khả năng cho phép.

IV. KẾT LUẬN
Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) dự kiến có tổng mức đầu 

tư 20.395 triệu đồng, đầu tư theo đúng chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh 
và UBND tỉnh tại Công văn số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 của Thường trực 
HĐND tỉnh và Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh .

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung 
danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, bố trí 10.197,5 triệu đồng từ 
nguồn ngân sách tỉnh (đảm bảo cân đối 50% tổng mức đầu tư dự án) để đầu tư 
dự án trong thời gian không quá 02 năm, kể từ năm 2022, phù hợp với khả năng 
cân đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự án.

UBND thành phố Hội An có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách 
thành phố theo đúng cam kết tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 09/4/2021.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều). Đề nghị UBND thành phố Hội An 
hoàn chỉnh các thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án đảm bảo theo quy định, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo./.

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

GIÁM ĐỐC 
   

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan
V/v tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
ngân sách tỉnh đối với các dự án Tu 
bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) 
và Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối 
nhà 7 tầng-Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Quảng Nam

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được Công văn số 614/SKHĐT-LĐVX 
ngày 13/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc 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 Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) và Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng-
Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng-Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Quảng Nam: UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, theo 
đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 67/TTr-
SYT ngày 09/4/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 24,267 tỷ đồng, nguồn 
vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; Thời gian thực hiện năm 2021.

Theo danh mục và mức vốn bố trí năm 2021 được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất 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, thì dự án được thông qua 
với mức vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2021 là 4,413 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư cần xem xét mức vốn phân kỳ từng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện dự 
án.

2. Dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều): UBND tỉnh đã giao 
nhiệm vụ cho UBND thành phố Hội An lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
và ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư tại Quyết định số 750/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2021, theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo 
Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 09/4/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 
20,395 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tương đương 
10,197 tỷ đồng (phân kỳ đầu tư: Năm 2021: 5,197 tỷ đồng; năm 2023: 5 tỷ 
đồng) và ngân sách thành phố Hội An bố trí 50%; 

3. Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư 
của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân 
sách nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của 
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Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh. Vì 
vậy, Sở Tài chính không có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư 
ngân sách tỉnh cho các dự án nêu trên. Theo dự kiến vốn đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương (vốn XDCB tập trung trong nước) giai đoạn 2021-2025 
tại Công văn số 419/TTg-KTTH là 4.826.700 triệu đồng; dự báo tình hình thu 
ngân sách các năm tới 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 
các dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu 
tư của dự án, kể cả xem xét lại toàn bộ các dự án.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT,  TCĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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SO VAN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LICH 

S6:/SVHTTDL-VP 

V/v góp ý chù truong Báo cáo dê xuât chu 

trurong dâu tuu du án Tu bô di tích Chùa Câu 

Quang Nam, ngày 5 tháng/n�m 2021 

(Lai Vien Kicu). 

Kinh gui: So Kê ho�ch và �âu tu tinh Quàng Nam. 

So Vän hóa, Thê thao và Du lich nhn dugc Công v�n sô 611/SKHÐT-T�DA 

ngày 13/4/2021 cça So Kê ho¡ch và �âu tu vê thâm �Ënh Báo cáo �ê xuât chu truong 

dâu tu du án Tu bô di tích Chça Càu (Lai Vién Kiêu); sau khi nghiên céu hô so Báo 

dê xuât chú truong dâu tu du án kèm theo, So V�n hóa, Thê thao và Du ljch có ý kiên 

nhu sau: 

UBND thành phô HÙi An lp vàtrinh thâm �Ënh. 

dung nhur sau: 

hành. 

1. Co bàn thông nhât vÛi hô so Báo cáo �ê xuât chç truong �âu tu då án do 

2. Khi triên khai lp dy án �âu tu, dÃ nghË luru ý triên khai chi tiêt mÙt sô nÙi 

- Ban vethiêt kê phài thê hiÇn chi tiêt, dây �ç các nÙi dung theo quy dËnh hiÇn 

- Phuong án thiêt kê phài dàm bào tính nguyên tr¡ng các yêu tô câu thành cça 

di tích goc nhu tinh chât, kiên trúc, kêt câu và vt liÇçu gôc. Vt liÇu gôc chu yêu cça 

di tích là go, vi vy viÇe tu bô cân tn dång tôi �a các thành phân, câu kiÇn gô ci; chi 

droc thay thê �ôi vÛi các câu kiÇn �� hu hông không thê sù dång duoc; vât liÇu thay 

the phäi dông nhât vÛi vt liÇu ck cå ve kêt câu, kieu dáng, kích thuoc, màu s�c, hoa 

v�n trang trí. �ôi vÛi vt li�u gia cô hÇ móng, mô, trå phài d�m bào tính �ông nhât và 

tuân thù theo tiêu chuân, quy �inh hiÇn h£nh. 

-Cong tác h¡ giäai: dây là nÙi dung hët séc quan trong trong viÇe xác �Ënh muc 

dÙ hu hong cça các câu kiÇn dë dua ra các giai pháp tu bô phù hãp; do �ó �ê nghË dua 

ra phuong án giäi pháp ha giäi tùng phân hay toàn bÙ �ê phù hop vói giá tri �·c trung 

cça di tích. 
- Thuyêt minh giài pháp thiêt kê tu bô di tích: phuong án và giäi pháp thiêt kê 

Ho sa phái tuân thù các quy djnh pháp lut hiÇn hành vê công tác trùng tu, 

Trên dây là y kiên cça So Vän hóa, Thê thao và Du lich, kinh �ê nghi Sß Ke 

tu bô di tích và �ánh giá hiçu quà cça då án. 

tôn tao, tu bô phåc hôi di tích. 

ho¡ch và Dâu tu tông hãp thâm dËnh chç truong �âu tur trinh câp thâm quyên xem xét 

theo quy dËnh. 
X.H 

Noi nhn GIAM �ÓÇ 
So 

HOA 

VAN HÓA 
THE THA0 

VA DU LICH 

Nhu trên, 
- UBND TP HÙi An; 
- Luu: VT, QLVH, VP (Dung 02) 
D:19. Van ban 202/14. Chua Cau - Hoi An\2. 

C-chu iuong dau tu tu bo Chua Cau (Dung).doc 

UANG 
Nguyen Thanh Hông 
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Quang Nam, ngàyAS tháng 4 n�m 2021 

S6439/SxXD-QLHT 

Vv Thâm �jnh Báo cáo �è xuát chu 

truong �âu tu du án Tu bô di tích 

Chùa Câu (Lai Vien Kiêu) 

Kinh gui: So Kê ho¡ch và �âu tu. 

Sß Xây dång tinh Quang Nam nhn dugc Công v�n sô 611/SKHÐT-T�DA 

ngày 13/4/2021 cùa Sß Kê ho¡ch và �âu tu gëi Sß Xây dung góp ý Báo cáo �ê 

xuât chç truong �âu tu då án Tu bô di tích Chça Câu (Lai Viên Kiêu). C�n cú 

nÙi dung thâm dËnh t¡i �iêu 31 Luât �âu tu công sô 39/2019/QH14 ngày 
13/6/2019 và NghË �Ënh sÑ 40/2020/NÐ-CP ngày 06/4/2020 cça Chính phç vê 

hróng dân thi thành mot sô �iêu cça Lut �åu tu công; Sau khi xem xét, Sß Xâày 

dung có ý nhu sau: 

Vê phuong án thiêt kÃ so bÙ, So Xây dung �ã có ý kiên t¡i Vän bän sô 

1370/SXD-PQH ngày 07/9/2020; 

Cong trinh Chùa Câu (Lai Vi¿n KiÁu) là công trinh kiên trúc có giá trË, có ý 

nghía quan trong �ôi vÛi �ô thË cô HÙi An. Theo �ó cân thiêt phäi �ugc bào tõn 

và phát huy giá trË. Công tác trùng tu, bào tôn, tu bô di tích �ôi vÛi cong trinh di 

tích b�t buÙc phäi thre hiÇn nghiêm ng�t theo quy dËnh cça pháp lut vê di såàn, 

di tích. 

De nghË So Kê ho¡ch và Dâu tu tông hãp./. 
GIÁM �ÓC 

MC. Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Luu: QLHT, VT. M4. 

C:1UsersAdmin Desktop1TD BCDX CTDT Chua 

Cau 2021.doc) 

MOA 

XAY DUNG. 
Thu BPGS EMS Fax Dua tay 

Nguyen Phú 

So Xay dang tinh Quáng Nam. Tel: 0235.3852695; Fax: 0235.3852712 
10- duong Tran Quý Cáp, TP Tam K, Quang Nam 
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