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BÁO CÁO
Tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án sửa chữa, cải 

tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Công văn số 6425/UBND-KTTH ngày 02/11/2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh 
trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (tháng 11 và tháng 12/2020), 
trong đó có nội dung Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án sửa chữa, cải 
tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình 
quản lý triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm 
việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam làm phát sinh vượt 
tổng mức đầu tư so với quyết định phê duyệt ban đầu, như sau:

Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (sau đây viết tắt là Dự án) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn làm chủ đầu tư, được Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất đầu tư 
từ năm 2016 tại Công văn số 198/HĐND-TTHĐ ngày 16/9/2015, Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua danh mục, bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 tại 
Nghị quyết số 185/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015; UBND tỉnh phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 24/3/2016, 
với tổng mức đầu tư: 4.306 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, được chia 
thành 02 giai đoạn, trong đó giai đoạn 01 có kinh phí 3.438 triệu đồng, giai 
đoạn 02 là 868 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chỉ tổ chức triển khai thi công 
giai đoạn 02 khi đảm bảo khả năng huy động, bố trí vốn đầu tư đáp ứng tiến độ 
thực hiện.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện giai 
đoạn 01 dự án, do thiếu sót trong đánh giá hiện trạng khi lập hồ sơ thiết kế ban 
đầu, nhất là các bộ phận, kết cấu bị che lấp, nên quá trình triển khai thi công 
giai đoạn 01 chủ đầu tư nhận thấy công trình bộc lộ nhiều khiếm khuyết1, nhiều 
hạng mục công trình đã hư hỏng cần sửa chữa, nhưng không có trong hồ sơ 

1 Chủ đầu tư đánh giá về một số khiểm khuyết bộ lộ khi thi công giai đoạn 01 dự án: Mái bê tông tiền sảnh bị 
nứt, thấm dột; các trụ mặt tiền không đảm bảo độ mãnh theo quy định bị uốn cong. Hầu hết điện, nước, internet 
xây dựng năm 1997 bị xuống cấp, thiếu đồng bộ do xây dựng trong điều kiện công nghệ chưa phát triển nên 
không đáp ứng yêu cầu thực tế. Hệ thống máy điều hòa bị hư hỏng và vị trí lắp đặt hệ thống kỹ thuật tại mặt tiền 
công trình gây mất mỹ quan. Theo hồ sơ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt là hương án đỗ mái bằng sẽ phải 
đập phá 16 hệ tường đầu hồi có khối lượng dầm tê tông lớn, gây chấn động công trình, do đó chủ đầu tư tự điều 
chỉnh kết cấu hệ mái từ mái BTCT đỗ bằng sang mái BTCT đỗ xiên.

Quảng Nam, ngày 06 tháng 11 năm 2020Số: 437/BC-SKHĐT
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thiết kế và yêu cầu kỹ thuật phải được sửa chữa, cải tạo đồng thời2; bên cạnh 
đó, nhà thầu thi công đã chủ động bỏ vốn đầu tư giai đoạn 02 và các hạng mục 
phát sinh để dự án đầu tư đồng bộ. Theo đó, chủ đầu tư đã tự quyết định tổ 
chức triển khai thi công giai đoạn 02 dự án, tự điều chỉnh hồ sơ thiết kế và bổ 
sung một số hạng mục đầu tư ngoài hồ sơ thiết kế được phê duyệt; khối lượng 
tăng thêm so với tổng mức đầu tư UBND tỉnh phê duyệt 2.594 triệu đồng (tăng 
từ 4.306 triệu đồng lên 6.900 triệu đồng).

Quy mô điều chỉnh, bổ sung so với quyết định phê duyệt ban đầu, như 
sau:

Quy mô đầu tư theo Quyết định phê duyệt 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật

(số 1125/QĐ-UBND ngày 24/3/2016)

Quy mô đầu tư xây dựng dự án sau 
khi điều chỉnh, bổ sung 

(kể cả giai đoạn 02)

Giai đoạn 01: Kinh phí đầu tư 3.438,152 
triệu đồng; trong đó chi phí xây dựng là 
2.702, 643 triệu đồng; gồm các hạng mục:
- Tháo dỡ toàn bộ gạch nền tầng 1 (trừ 
hành lang trục GH), nền tầng 3 và lát lại 
bằng gạch 600x600mm. Ban công lát gạch 
chống trượt, chân tường bằng gạch 
100x600mm;
- Tháo dở bậc cấp sảnh chính, phụ, bậc cấp 
cầu thang; lát lại đá granite màu đen;
- Tháo dở trần cũ, thay mới trần thạch cao 
khung chìm, hoàn thiện sơn vôi có bả matit 
tiền sảnh tầng 1, trần tầng 3, tầng 2 phòng (1-
4)/(E-G), trục (16-19)/(E-G);
- Tháo dỡ mái ngói hiện trạng và kết cấu 
đỡ mái, đổ sàn mái bằng bê tông cốt thép 
chống thấm, xây tường đầu hồi lợp lại mái 
ngói mới; xà gồ, cầu phong, ly tô bằng 
thép hộp;
- Cạo sơn cũ toàn bộ tường trong và ngoài 
nhà, tường bảo vệ, tường rào cổng ngõ; 
sơn lại sơn mới;
- Đục các vết nứt tường, trám trít, sơn lại;
- Sơn lại cửa toàn bộ nhà;

Tổng kinh phí đầu tư sau khi Chủ đầu 
tư điều chỉnh, bổ sung (kể cả giai 
đoạn 2) khoảng 6.900 triệu đồng (tăng 
khoảng 2.594 triệu đồng so với Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt 
tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND 
ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh. Quy 
mô đầu tư gồm:
- Điều chỉnh kết cấu mái tầng 03, từ 
sàn mái bê tông cốt thép BTCT đỗ 
bằng thành mái xiên BTCT.
- Bổ sung hạng mục phá, tháo dỡ các 
dầm con son trang trí; đục lớp vữa trụ 
tròn để ốp lại trụ vuông; tháo dỡ 
khung ngoại cửa, xây bịt lại cửa; tháo 
dỡ vách ngăn một số phòng làm việc, 
xây lại vách ngăn mới; tháo dỡ lambri 
gỗ chân tường.
- Thay thế mái, trụ bê tông tiền sảnh; 
ốp đá hoa cương trụ và nền tiền sảnh; 
bổ sung xây gạch thẻ, tô trát ốp trụ 
hành lang tầng 01.
- Thay thế hệ thống khu giàn thép 
đóng trần thạch cao; cải tạo bổ sung 
toàn bộ phòng văn thư, tiếp dân.

2 Theo chủ đầu tư: Nếu không thi công giai đoạn 02 và bổ sung sửa chữa, cải tạo các hạng mục phát sinh thiết 
yếu sẽ không phát huy được công năng sử dụng dự án, đồng thời việc thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tách rời 
sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc.
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- Đánh vecni lamri chân tường tầng 3;
- Thay mới một số thiết bị điện hư hỏng;
- Khu vệ sinh cải tạo thay mới gạch nền, 
tường, đóng trần mới, thay thiết bị vệ sinh 
và hệ thống cấp, thoát nước.
Giai đoạn 02: Kinh phí đầu tư 867,528 
triệu đồng; trong đó chi phí xây dựng là 
743,561 triệu đồng; gồm các hạng mục: 
- Thay mới lan can cầu thang bằng inox 
tay vịn gỗ;
- Tháo dỡ toàn bộ gạch nền tầng 2 các 
phòng còn lại và lát lại bằng gạch kích 
thước 600x600mm, hành lang tầng 1 trục 
(G-H);
- Tháo dỡ trần cũ thay mới trần thạch cao 
khung chìm bả matit sơn vôi tầng 1 (trừ 
tiền sảnh) và tầng 2;
- Khu vệ sinh thay mới cửa bằng cửa nhựa 
lõi thép;
- Thay cổng mới bằng sắt hộp mạ kẽm.

- Bổ sung lát nền ban công 02 bên 
tầng 02 gạch chống trượt 40x40cm, 
ốp chân tường bằng gạch 60x15cm, 
ốp bậc cầu thang đá granite ấn độ.
- Các khu vệ sinh: Vách ngăn vệ sinh 
từ tường gạch xây thay thế bằng tấm 
lắp ghép Compact HPL, bổ sung bàn 
lavabo đá đen kim sa, bổ sung hệ 
thống gương soi.
- Bổ sung gia cố khung thép trần 
thạch cao; đổi trần thạch cao thường 
thành tấm chống ẩm ở hành lang 
ngoài, cửa vệ sinh thay bằng cửa nhựa 
lõi thép; cửa sơn dầu điều chỉnh thành 
cho sơn PU, gia công lắp dựng kính 
cường lực phòng một cửa.
- Bổ sung thay mới hệ thống dây điện 
và thiết bị điện, hệ thống nước; bổ 
sung một số máy điều hòa mới, cải 
tạo thay mới đường ống kỹ thuật và 
lắp đặt lại hệ thống điều hòa cũ; bổ 
sung hệ thống chống sét.

Công trình đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, kế hoạch vốn bố trí 
cho dự án là 3.200 triệu đồng, bằng 74% so với dự án được duyệt; lũy kế vốn 
giải ngân đến nay 2.853,6 triệu đồng.

Sau khi rà soát Luật Đầu tư công, Luật xây dựng, Luật Đấu thầu và các 
quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình, xét thấy: Các thủ tục về đề xuất 
danh mục dự án đầu tư, thủ tục thẩm định và bố trí nguồn vốn đầu tư, phê 
duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư, đến khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 
công giai đoạn 01 dự án được thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo các quy 
định;

Tuy nhiên, trong quá trình thi công giai đoạn 01, Chủ đầu tư đã tự ý triển 
khai thi công giai đoạn 02 của dự án, tự điều chỉnh hồ sơ thiết kế và bổ sung thi 
công một số hạng mục không có trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, tăng 
quy mô và tổng mức đầu tư dự án khi chưa được sự thống nhất của cấp có thẩm 
quyền3.

3 Thiếu các thủ tục: Xin cấp có thẩm quyền thống nhất bổ sung, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và cho phép 
đầu tư đồng thời giai đoạn 02 dự án; thủ tục thẩm định nguồn vốn đầu tư tăng thêm; thủ tục điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án; điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thủ tục lựa chọn nhà thầu giai đoạn 02 và phát sinh.
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Việc quản lý thực hiện làm tăng tổng mức đầu tư xây dựng dự án của 

chủ đầu tư nêu trên là không đúng thẩm quyền và các quy định về quản lý đầu 
tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, dự án đã được xây dựng hoàn thành và đưa 
vào sử dụng, chủ đầu tư đã nhận trách nhiệm thiếu sót trong quá trình quản lý 
đầu tư xây dựng và đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Báo 
cáo số 75/BC-SNN&PTNT ngày 29/3/2019 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 
tại Công văn số 6704/UBND-KTTH ngày 19/11/2018; của Thường trực 
HĐND tỉnh tại Công văn số 265/HĐND-VP ngày 13/11/2018.

Bên cạnh việc kiểm điểm trách nhiệm, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn 
bản đề nghị cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 4.306 triệu 
đồng lên 6.900 triệu đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh nhưng không có cơ sở giải quyết theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình quản lý thực hiện làm tăng 
tổng mức đầu tư xây dựng dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định./.

(Gửi kèm Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT (phối hợp)
- Lưu: VT, QHTH.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 355 /SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v làm rõ nội dung hồ sơ xin điều 

chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa 

chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

          Quảng Nam, ngày   02  tháng 3  năm 2020 

 

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

 Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 107/SKHĐT-QHTH 

ngày 21/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam về việc bổ sung làm 

rõ một số nội dung hồ sơ xin điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, 

cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam; 

văn bản 515/UBND-KTTH ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc tham 

mưu điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ và kính đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư một số nội dung sau: 

1. Về chi tiết nội dung qui mô, tổng mức điều chỉnh dự án:  

- Tổng mức đầu tư giai đoạn1 là 3.438.152.000 đồng, trong đó chi phí xây 

dựng là 2.702.643.000 đồng; riêng phần điện nước là 145.059.000 đồng (phần 

điện 20 triệu); qui mô xây dựng chủ yếu gồm các hạng mục: 

+ Tháo dỡ toàn bộ gạch nền tầng 1 (trừ hành lang trục GH), nền tầng 3 và lát 

lại bằng gạch 600x600mm. Ban công lát gạch chống trượt, chân tường bằng 

gạch 100x600mm; 

+ Tháo dở bậc cấp sảnh chính, phụ, bậc cấp cầu thang; lát lại đá granite màu đen; 

+ Tháo dở trần cũ, thay mới trần thạch cao khung chìm, hoàn thiện sơn vôi có bả 

matit tiền sảnh tầng 1, trần tầng 3, tầng 2 phòng (1-4)/(E-G), trục (16-19)/(E-G); 

+ Tháo dỡ mái ngói hiện trạng và kết cấu đỡ mái, đổ sàn mái bằng bê tông 

cốt thép chống thấm, xây tường đầu hồi lợp lại mái ngói mới; xà gồ, cầu phong, 

ly tô bằng thép hộp; 

+ Cạo sơn cũ toàn bộ tường trong và ngoài nhà, tường bảo vệ, tường rào 

cổng ngõ; sơn lại sơn mới; 

+ Đục các vết nứt tường, trám trít và sơn lại; 

+ Sơn lại cửa toàn bộ nhà; 

+ Đánh vecni lamri chân tường tầng 3; 

+ Thay mới một số thiết bị điện hư hỏng; 

+ Khu vệ sinh cải tạo thay mới gạch nền, tường, đóng trần mới, thay thiết bị 

vệ sinh và hệ thống cấp, thoát nước. 

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 768.528.000 đồng; qui mô đầu tư gồm các 
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hạng mục sau: 

+ Thay mới lan can cầu thang bằng inox tay vịn gỗ; 

+ Tháo dỡ toàn bộ gạch nền tầng 2 các phòng còn lại và lát lại bằng gạch 

kích thước 600x600mm, hành lang tầng 1 trục (G-H); 

+ Tháo dỡ trần cũ thay mới trần thạch cao khung chìm bả mattit sơn vôi tầng 

1 (trừ tiền sảnh) và tầng 2; 

+ Khu vệ sinh thay mới cửa bằng cửa nhựa lõi thép; 

+ Thay cổng mới bằng sắt hộp mạ kẽm. 

- Tổng mức đầu tư tăng thêm sau khi điều chỉnh, bổ sung cho cả 02 giai 

đoạn là 2,595 tỷ đồng gồm các công việc chủ yếu sau: 

+ Bổ sung hạng mục phá, tháo dỡ các dầm con sôn trang trí, đục lớp vữa trụ 

tròn để ốp lại trụ vuông, tháo dỡ khung ngoại cửa bịt lại cửa, tháo dỡ vách ngăn 

một số phòng làm việc và xây lại vách ngăn mới cho phù hợp công năng sử dụng, 

tháo dỡ lambri gỗ chân tường (đã mục nát) chuyển vào kho. 

+ Bổ sung hệ thống điện nước, điều hòa không khí. 

+ Thay mới hệ thống dây điện và thiết bị điện đã bị hư hỏng (03 tầng). Tháo 

dở máy điều hòa không khí, lắp đặt lại hệ thống ống đồng + ống bảo ôn cách 

nhiệt, ống thoát nước ngưng, vệ sinh thiết bị, nạp khí Gas và lắp đặt lại máy điều 

hòa vị trí mới.  

+ Thay thế vách ngăn vệ sinh tường gạch xây bằng tấm Compact HPL và 

Lắp đặt hệ thống chống sét mới cho khối nhà làm việc. 

+ Thay thế mái và trụ bê tông tiền sảnh, ốp đá hoa cương trụ và nền tiền 

sảnh; bổ sung xây gạch thẻ, tô trát ốp trụ hành lang tầng 1. Điều chỉnh kết cấu 

mái tầng 3 từ sàn mái bằng BTCT sang mái xiên BTCT để đảm bảo an toàn 

công trình, tận dụng tường đầu hồi và hệ thống dầm xiên cũ. 

+ Thay thế hệ thống khu giàn thép để đóng trần thạch cao; cải tạo lại toàn bộ 

phòng văn thư, tiếp dân (phòng một cửa) cho phù hợp, đảm bảo an toàn. 

+ Lát nền ban công 2 bên tầng 2 gạch chống trượt 40x40cm, ốp chân tường 

bằng gạch 60x15cm, ốp bật cầu thang đá granite ấn độ. 

+ Các khu vệ sinh bổ sung làm bàn lavabo đá đen kim sa, bổ sung hệ thống 

gương soi khu vệ sinh. 

+ Bổ sung gia cố khung thép để đóng trần thạch cao; đổi trần thạch cao thường 

thành tấm chống ẩm ở hành lang ngoài, cửa vệ sinh chung thay bằng cửa nhựa lõi 

thép; cửa sơn dầu thay cho sơn PU, gia công lắp dựng kính cường lực phòng một cửa. 

2. Về báo cáo giảm sát tổng thể dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT bổ sung Báo 

cáo giám sát đánh giá điều chỉnh dự án kèm theo văn bản này.  

3. Về kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý thực hiện dự án của 

chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã nghiêm túc thực hiện và có Báo cáo 

kiểm điểm số 75/BC-NN&PTNT ngày 29/3/2019 theo ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 6704/UBND-KTTH ngày 19/11/2018.      
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 Trên đây là nội dung giải trình, làm rõ về việc tăng tổng mức đầu tư dự án 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam, kính đề 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh theo tinh thần nội dung 

Công văn số 515/UBND-KTN ngày 05/02/2020./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Lưu: VT, QLXDCT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 
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