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

dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, 
tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1108/TTr-CAT-PH10 của 
Công an tỉnh Quảng Nam trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 
đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 
CHDCND Lào. 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an huyện 
Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào, 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, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 989/BC-CAT-PH10 ngày 18/3/2022 của 

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

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

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

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương;

- Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công;
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- Quyết định số 72/TT.SK ngày 22/12/2021 của tỉnh Sê Kông, CHDCND 
Lào về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình Nhà làm việc Công an huyện 
Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông;

- Báo cáo số 43/BC-SXD ngày 02/3/2022 của Sở Xây dựng về việc thẩm 
định dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, 
tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

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: Không.
3. Hình thức thẩm định: Sở Kế hoạch tự tổ chức thẩm định.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 

CHDCND Lào.
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: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Quảng Nam.
6. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất cho trụ sở Công an huyện Đắc 

Chưng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an 
tỉnh Sê Kông, gắn kết mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai tỉnh.

7. Quy mô đầu tư: 
7.1. Quy mô đầu tư (đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư):
Xây dựng khối nhà làm việc 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 450m2; nhà 

vệ sinh diện tích khoảng 16m2; hành lang nội bộ diện tích khoảng 330m2.
7.2. Quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh: 
- Bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đường dây điện 22kV, trạm biến 

áp, điện ngoài nhà; mương thoát nước; sân bê tông và đường nội bộ; hệ thống 
PCCC bao gồm: Bể nước chữa cháy có diện tích khoảng 37m2, nhà điều khiển 
bơm chữa cháy diện tích khoảng 4,5m2 và giếng khoan...

- Bổ sung các thiết bị: Bàn, ghế, tủ tài liệu; máy điều hoà; máy biến áp và 
thiết bị đường dây; tủ báo cháy, máy bơm chữa cháy và máy bơm cấp nước; thiết 
bị mạng điện thoại, internet...

- Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, CHDCND 

Lào.
9. Tổng mức đầu tư dự án: Không thay đổi so với chủ trương đầu tư được 

duyệt: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ, sáu trăm triệu đồng).
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.
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II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
Không.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh dự án: Trong quá trình triển khai lập Báo cáo kinh 

tế kỹ thuật, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cho việc quản lý, vận 
hành công trình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về ngoại giao. Do đó, việc bổ sung các 
hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị vào dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc 
Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào là cần thiết, dự án đã được Sở Xây 
dựng báo cáo thẩm định và đề xuất bổ sung chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 
43/BC-SXD ngày 02/3/2022.

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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 
CHDCND Lào đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 
Các nội dung, quy mô đầu tư dự án được tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào phê 
duyệt tại Quyết định số 72/TT.SK ngày 22/12/2021.

3. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh:
- Bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đường dây điện 22kV, trạm biến 

áp, điện ngoài nhà; mương thoát nước; sân bê tông và đường nội bộ; hệ thống 
PCCC bao gồm: Bể nước chữa cháy có diện tích khoảng 37m2, nhà điều khiển 
bơm chữa cháy diện tích khoảng 4,5m2 và giếng khoan...

- Bổ sung các thiết bị: Bàn, ghế, tủ tài liệu; máy điều hoà; máy biến áp và 
thiết bị đường dây; tủ báo cháy, máy bơm chữa cháy và máy bơm cấp nước; thiết 
bị mạng điện thoại, internet...

- Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.
4. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
- Theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư công “Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 
đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định 
chủ trương đầu tư, thì phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư”. Vì vậy việc 
điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư dự án trên thuộc trường hợp phải điều chỉnh 
chủ trương đầu tư.

- Việc khái toán các hạng mục bổ sung trên cơ sở khảo sát, lập dự toán để 
hình thành nên tổng mức đầu tư và đã được Sở Xây dựng xem xét có ý kiến tại 
Báo cáo số 43/BC-SXD ngày 02/3/2022, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn 
xác sau khi Sở Xây dựng thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định phê 
duyệt dự án, yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương 
đầu tư của cấp thẩm quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh 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:
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Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh 
Sê Kông, nước CHDCND Lào. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở;
- TT HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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