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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
 

BÁO CÁO 
Khái quát tình hình triển khai thực hiện Dự án “Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê 

hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam”

I. Khái quát về tình hình triển khai thực hiện Dự án
Dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong 

kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung danh 
mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư năm 2019 tại 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019; UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư 7.625 
triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình được triển khai thi công từ năm 
2019 và đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công xây 
dựng, công trình đã phát sinh, bổ sung một số hạng mục với kinh phí bổ sung là: 
1.883,545 triệu đồng; nội dung bổ sung đã được lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất 
để phù hợp với công năng sử dụng và tăng tính thẩm mỹ của công trình. Tuy nhiên, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chưa làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền cho chủ trương bằng văn bản thống nhất bổ sung tổng mức đầu tư theo quy 
định. 

Cụ thể về quá trình triển khai thực hiện Dự án nêu trên như sau:
Thực hiện Thông báo số 444-TB/TU ngày 19/12/2018 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam kết luận về nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa; Công 
văn số 186/UBND-KGVX ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
triển khai các nội dung hợp tác và tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày kết 
nghĩa Quảng Nam - Thanh Hóa; Công văn số 2021-CV/TU ngày 05/6/2019 của 
Tỉnh ủy Quảng Nam về thống nhất địa điểm xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sỹ 
Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà bia ghi danh liệt sỹ 
quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam; ngày 
22/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà bia 
ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh 
Quảng Nam; theo đó, nội dung và quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Nhà bia ghi danh: Diện tích xây dựng: 120m2; Chiều cao nền: 0.75m; 
Chiều cao thông thủy: 4.2m; Tổng chiều cao: 10.35m (tính từ cos 0.00); Kết cấu 
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chính: móng, khung, sàn BTCT đổ tại chỗ, sàn mái BTCT trên dán đá màu xám 
kích thước 20x30, bó nền xây đá đá hộc; Hoàn thiện: Nền, bậc cấp, lan can ốp lát 
đá granits màu đỏ. Trụ lan can dùng con tiện đá cẩm thạch Thanh Hóa nguyên 
khối. Trụ, dầm trát phào chỉ bằng VXM M75 bả matit sơn giã gỗ. Trần mái đóng 
xà gồ, cầu phong gỗ căm xe hoặc lim có chạy chỉ phào lợp ngói chữ thọ (ngói màn 
190x150x12). Bó nền ốp đá chẻ trừ roan 10mm. Các chi tiết nội thất ngư con Dơi 
góc, bức liễn ba làm bằng gỗ căm xe hoặc lim có đục cham họa tiết sơn PU hoàn 
thiện. Bia Ghi danh, Bia biểu tượng bằng đá nguyên khối (đá Thanh Hóa). Lư 
hương: kiểu dáng mô phỏng theo lư hương thời kỳ nhà Lê bằng đá nguyên khối.
          - Sân nền, đường nội bộ: Diện tích xây dựng: 325m2; Kết cấu lối tiếp giáp 
sân đường nội bộ hiện hữu: Bê tông đá 4x6 dày 100 mác 150 khỏa hồ XM mác 75 
dày 50; Hoàn thiện: nền lát đá đồng bộ với khuôn viên nghĩa trang Liệt sỹ; Kết cấu 
sân đường nội bộ mới: dọn cỏ rác, múc đất âm sâu 150-200mm đổ cát lăm le, đầm 
chặt; Hoàn thiện: nền ghép đá xẻ màu xám kích thước 300x600x100 chừa rãnh 100 
thoát nước mặt và trồng cỏ lát gừng.
          - Bồn hoa, cây xanh: Diện tích xây dựng: 20m2; Trồng cỏ xen lẫn các loại 
cây hoa tầm thấp phù hợp cảnh quan chung; Trồng hai cây sứ lớn hai góc sân 
trước.
          - Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III; Số tầng nhà: 01 tầng… Tổng 
mức đầu tư: 7,625 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu 
đồng).

Ngày 16/12/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ 
chức Lễ khởi công xây dựng Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương Thanh Hóa đã hy 
sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình có ý nghĩa thiêng 
liêng; là lời tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh Quảng 
Nam, Thanh Hóa đối với các liệt sỹ quê hương Thanh Hóa đã hy sinh trong kháng 
chiến tại tỉnh Quảng Nam; vì vậy, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan, đơn 
vị liên quan đã tập trung cao độ để triển khai thực hiện. Trong thời gian thi công 
rất ngắn (59 ngày; trong đó, có 15 ngày nghỉ Tết dương lịch, âm lịch), đến cuối 
tháng 02/2020 công trình đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra (thời gian hoàn thành 
bàn giao: 28/02/2020; thời gian khánh thành: ngày 03/3/2020).

Trong quá trình thi công công trình xây dựng Nhà bia; chủ đầu tư và đơn vị 
thi công nhận được nhiều ý kiến góp ý các các cơ quan, ban, ngành về việc cần bổ 
sung một số hạng mục để phù hợp với công năng sử dụng và tăng tính thẩm mỹ 
của công trình. Cụ thể nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Nhà bia: 24 dầm console mái bằng gỗ lim; Diềm mái bằng gỗ lim 
(250x30mm): 70m; Con dơi góc bằng gỗ lim: 16 con; Xà gồ gỗ lim (100x100mm): 
70m; Bàn thờ bằng đá cẩm thạch nguyên khối: 01 bàn; Bình hoa bằng đá cẩm thạch: 
02 bình; Đĩa để trái cây bằng đá cẩm thạch: 01 đĩa; Đầu trụ lan can đá cẩm thạch 
D270mm: 18 trụ; Trụ lan can đá cẩm thạch: 06 trụ. 

- Sân nền, đường nội bộ: Mở rộng phần diện tích phía sau nhà bia: 1.6m 
x14.5m, nền lát gạch Teezaro 400*400*30 hoàn thiện; Hạ cos sân nền nhà bia bằng 
với cos sân nền của đài nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam; Bổ sung thành chắn đất bê 
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tông đá 1x2 M 200, cao theo hiện trạng, hoàn thiện ốp đá granite tự nhiên; Bổ sung 
bồn hoa xung quanh nhà bia, xây gạch hoàn thiện ốp đá granite tự nhiên; Bổ sung 02 
vị trí bậc cấp đi lên nền mở rộng phía sau nhà bia, hoàn thiện ốp đá granite tự nhiên; 
Vị trí tiếp giáp giữa nền sân và bậc cấp đi lên nhà bia bổ sung tấm đá grnite tự nhiên; 
Bổ sung 01 bức bình phong ghi tên nhà bia bằng đá tự nhiên.... Tổng nhu cầu kinh 
phí phát sinh tăng thêm là: 1.883,545 triệu đồng, 

Vào ngày 05/02/2020, đồng chí Trần Đình Tùng -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Nam tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình. Sở Lao động  - 
Thương binh và Xã hội đã báo cáo với đồng chí tình hình thực hiện, khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết các phát sinh trong quá trình thi công 
nhằm đảm bảo công năng sử dụng, tăng tính thẩm mỹ của công trình, đồng thời 
đảm bảo thời gian khánh thành Nhà bia vào ngày 03/3/2020. Đồng chí Trần Đình 
Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất bổ sung các hạng mục phát sinh 
nêu trên và yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo các 
đơn vị thi công tiến hành bổ sung các hạng mục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ để 
hoàn thành công trình trước ngày 28/02/2020 đảm bảo chất lượng, mỹ thuật theo 
hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, thực hiện đúng theo Kế hoạch số 6539/KH-
UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 60 năm Ngày kế nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa.

Trên tinh thần chỉ đạo của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư) đã chỉ đạo đơn vị thi công chủ động huy động 
nhiều nguồn lực khác nhau (về nhân lực, kinh phí…) bổ sung các hạng mục nêu 
trên để công trình được hoàn thành đúng theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo 
UBND tỉnh; đồng thời Sở cũng đề nghị đơn vị thi công phối hợp với đơn vị tư vấn 
thiết kế, giám sát và Ban quản lý Dự án (do Sở thuê) rà soát kiểm tra về nội dung, 
số lượng, khối lượng… lập hồ sơ phát sinh, bổ sung công trình để chủ đầu tư trình 
UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản thống nhất việc điều chỉnh bổ sung dự án.

Tuy nhiên, do các đơn vị tư vấn và đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, 
đội ngũ kỹ thuật khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm kịp thời bàn giao, 
chuẩn bị khánh thành công trình vào ngày 03/3/2020 (nhân dịp tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa (ngày 
12/3/1960 - 12/3/2020)) nên chưa kịp thời làm các thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền cho chủ trương bằng văn bản thống nhất bổ sung tổng mức đầu tư theo quy 
định. Do vậy, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã chậm trễ chưa lập thủ tục 
trình UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung, các hạng mục 
công trình.

II. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan 
trong quá trình triển khai thực hiện Dự án

Thực hiện Công văn số 5615/UBND-TH ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình 
thực hiện Dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng không báo cáo bằng văn bản và thực 
hiện các thủ tục điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án trình cấp có thẩm 
quyền theo quy định; ngày 08/10/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 
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tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan (văn bản 
báo cáo UBND tỉnh và hồ sơ kiểm điểm có đính kèm). Theo đó, tập thể lãnh đạo Sở 
(và cá nhân Giám đốc Sở) nghiêm túc kiểm điểm về các trách nhiệm có liên quan, 
đồng thời đã tập trung chỉ đạo các cán bộ chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm 
tra, lập thủ tục quyết toán công trình hoàn thành đối với dự án nêu trên để gửi cơ 
quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

III. Kiến nghị, đề xuất
Kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm xem xét thống nhất chủ trương cho điều 

chỉnh, bổ dung quy mô, tổng mức đầu tư dự án và bố trí kinh phí năm 2021 để Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội được thanh toán kinh phí thực hiện các hạng 
mục phát sinh làm tăng tổng mức đầu tư của Dự án Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê 
hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam (dự toán 
kinh phí tăng thêm so với tổng mức đầu tư được duyệt là: 1.883,545 triệu đồng).

(Sở gửi đính kèm các hồ sơ, tài liệu có liên quan)
Trên đây là Báo cáo khái quát về dự án Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương 

tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam; Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội kính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam xem xét 
giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Sở KH-ĐT;                     
- Phòng NCC Sở;
- Lưu: VT, HCTH.             

        KT. GIÁM ĐỐC
          PHÓ 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 
Tình hình triển khai thực hiện dự án: Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương 

Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại Quảng Nam

Thực hiện nội dung Công văn số 7607/UBND-TH ngày 24/12/2020 của 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo quá trình triển khai thực hiện 
dự án: Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến 
tại Quảng Nam, như sau:

Công trình: Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong 
kháng chiến tại Quảng Nam, đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung danh mục 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 tại 
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019. Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 268/QĐ-SKHĐT ngày 
22/11/2019, với tổng mức đầu tư là 7.625.000.000 đồng, từ nguồn vốn ngân 
sách tỉnh, quy mô và nội dung đầu tư như sau:

a) Nhà bia:
- Công trình cấp III, nhà 01 tầng, chiều cao 11,055m (so với nền sân), diện 

tích xây dựng 120m2. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn, sàn mái, sê nô BTCT đá 
1x2 M250 kết hợp móng xây đá hộc VXM M75; sàn mái BTCT trên dán đá màu 
xám; nền, bậc cấp lan can ốp đá granite; trụ lan can dùng con tiện đá cẩm thạch 
Thanh Hóa nguyên khối; trụ, dầm bả matic sơn giả gỗ; trần mái đóng xà gồ, cầu 
phong gỗ có chỉ phào lợp ngói; bó nền ốp đá chẻ; các chi tiết góc và chi tiết khác 
bằng gỗ chạm họa tiết, phun PU hoàn thiện; bia ghi danh, bia biểu tượng bằng 
đá nguyên khối; lư hương bằng đá nguyên khối. Hệ thống cấp điện. 

- Lắp đặt các loại chi tiết điển hình: bia đá, khung gỗ điêu khắc hoàn thiện.
b) Sân nền, đường nội bộ:
- Lát đá tự nhiên màu xám kích thước 200x400x100: diện tích 239,2m2.
- Lát gạch terrazzo 400x400x30: diện tích 13,75m2.
- Lát đá granite: diện tích 17,77m2.
- Bó vỉa nền sân đá granite nguyên khối kích thước 250x200x1000.

Công trình đã được triển khai thi công từ năm 2019 và đã hoàn thành, 
nghiệm thu đưa vào sử dụng, nguồn vốn đã bố trí là 6.500 triệu đồng. Theo báo 
cáo của chủ đầu tư, trong quá trình thi công xây lắp, công trình đã phát sinh, bổ 
sung một số hạng mục: các chi tiết kiến trúc của nhà bia, điều chỉnh các chi tiết 
của sân nền, đường nội bộ, bổ sung bức bình phong ghi tên nhà bia bằng đá tự 
nhiên, với kinh phí bổ sung gần 1,9 tỷ đồng. Nội dung bổ sung đã được lãnh đạo 
UBND tỉnh thống nhất chủ trương, để phù hợp công năng sử dụng và tăng tính 
thẩm mỹ công trình.



Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nội dung bổ sung, chủ đầu tư đã 
không tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng qui định về quản lý đầu tư xây dựng 
công trình, cụ thể:

Theo qui định tại khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công: “Trường hợp 
điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được 
cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, 
thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền 
quyết định điều chỉnh dự án” và Khoản 4, Điều 61 của Luật Xây dựng: "Trường 
hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải 
có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Như vậy, việc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
hạng mục bổ sung làm vượt tổng mức đầu tư, khi chưa được cấp có thẩm quyền 
điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật là chưa tuân 
thủ qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5615/UBND-TH yêu cầu 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá 
nhân trong quá trình thực hiện dự án vượt tổng mức đầu tư nhưng không báo cáo 
bằng văn bản và thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án 
trình cấp thẩm quyền theo quy định. Thực hiện chủ trương trên, ngày 
08/10/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp kiểm điểm 
trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và báo cáo UBND tỉnh tại 
Công văn số 2014/LĐTBXH-HCTH ngày 30/10/2020.

Xét điều kiện công trình đã hoàn thành, đảm bảo mục tiêu đầu tư, kịp thời 
phục vụ các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - 
Thanh Hóa, ngày 30/11/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 7002/UBND-TH 
gửi Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thống nhất chủ trương tăng tổng mức đầu 
tư của dự án trên.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình quản lý thực hiện làm tăng tổng mức đầu tư 
dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến 
tại Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 
định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH;
- Lưu: VT, TĐDA.
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V/v ki dim tp th& cá nhân có lien quan 
trong hrc hin dtr an xây drng cci ban 

CONG HOA XA 1191 euU NGUIA \"1iF 1AM 
Doe lip -  Tr do - iuh phitc 

QudngNam, ngày30thóng4C)nam  2020 

KInh gui: UBND tinh Quáng Narn. 

Thrc hin Cong  van s 5615/UBND-TH ngày 25/9/2020 ciba UBND tinh 
g Nam ye vic diêu chinh, bô sung cong trmnh Nhà bia ghi clanh 1it s5 qué 
g Thanh Hóa hy sinh trong kháng chién tai  Quáng Narn; trong do có ni dung, 
D tinh chi do Sâ Lao dng - Thtrang binh và Xâ hi kiêrn diem trách nhim 
ác tp the, cá nhân có lien quan trong qua trInh t1c hien dir an Nhà bia ghi 
liêt s51 qué hucng Thanh Hóa hy sinh trong kháng ehiên tai tinh Quáng Nam 
qt tong rnüc dâu tu nhung không báo cáo bang vAn ban;  

Ngây 08/10/2020, S& Lao dng - Thuong binh vã X hOi  tinh Quãng Narn 
ic hQp kiêm diem trách nhim dôi vâi tp the, cá nhân cO lien quan den 
g ton tii, hin ch nêu tti Cong vAn nêu trén (co biên ban và Ban kiêrn diem 
heo). 

Sâ Lao dng - Thucmg binh Wi Xã hOi  tinh báo cáo UBND tinh theo dOi, clii 
,0 
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CQNG I-IOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lip  — Tu' do — IhnIi phuic. 

BIEN BAN 
"JlF1t I! A - ., luem dn tji sa cua tip the lanh do So Lao d9ng - Thtrong binh va 

Xä 1ii ti*':uán. ,aii vã các do'n v,  cá nhin có lien quan v ni dung nCu 
tii Ciig y isI5/UBND-TH ngày 25/9/2020 cüa UBND tinhi Quãng Nam 

k. . A . - Thoi gian bat dau: Luc 14 gi 00 phut ngay 08/10/2020; 
- Dia diin: Phông h9p Sà Lao dng - Thuang binh và Xã hi tinh Quãng 

Nam; 
rrhiaii1 phn tham dçr, gôrn có: 

1. Ong Hu'nh Tan Triêu - Tinh Uy viên, Giám doe S& Lao dng - ThuGng 
binh vâ Xâhôi: Chü trI. 

2. qng Trân Van Chiên - Phó Giárn doe Sâ; 
3. 1à Vö Thj Thu Thuang — Phó Tnthng phông Hành chInh tOng h9p thuc 

Sâ; 
4. Ba PIairn Thj Kim Phuang - Phó trnâng phOng Hành chInh thng hçip 

thuôc Si; 
5. Ong VO DInh Thto - Phó trung phông Ngtthi có cOng thuc S; 
6. Ba Nguyen Thj Lam — Chuyên viên phông Hânh chInh tng hqp thuc 

6. Ong I)irang Van Hu — Giám dc Cong ty DANAFIX; 
8. Orig 'I ran Thanh Tüng — Triing phông QLDA Cong ty c phn k thutt 

xIy dimg Quang Nam; 
9. Ong Nguyn Thanh Tháo — Thành viên Giám sat COng ty TNHH Dâu tu 

và Xây dirng fttm Phát Thjnh; 
10. Ong Nguyen Thanh Cãnh — Giám dOe chi Nhánh Cong ty TM-fl-I Tu vn 

và Xây d1rr4g 1-Ia Ni ti Dà NAng. 

- Chi trI: D/c Hu'nh Tn Triu - Giám dc S; 
- Thu k: Ba Pham Thj Kim Phuçng - Phó trithng phàng Hành chInh tong 

hap thuc Sâ. 

Ni dung cuc h9p 
1. Ông Hu'nh Tgtn Triu chü trI cuc h9p nêu miic dich, yêu cu, ni dung 

cuc h9p kiêrn diem theo chi do cüa UBND tinh ti Cong van so 56 15/UBND-TI-I 
ngày 2 5/9/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam ye vic cIiêu chinh, bô sung cong trInh 
Nhà bia ghi danh 1it s' quê h'irang Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiCn ti Quãng 
Narn; trong do cO ni dung, UBND tinh chi dio Sâ Lao dng - Thuang binh và Xä 
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hi kim dirn trách nhiêm cüa các tp th, cá nh.n lien quan trong qua trinh t1c 
hin dr an Nba bia ghi danh 1it s quê hirnng Thanh Hóa hy sinh trong kháng 
chiên tai tinh Quáng Nam dã vuçit tong ithc dau tu nhung không báo cáo bang van 
bàn 

2. Ki&n dim tp th lânh dao S& và dan vj có lien quan 
- Ong HuS'nh Tan Triu, Giám dc Si trinh bay Bàn ki&n dirn v trách 

nhirn cüa tp the lAth dao S& và các Ca nhân có lien quan trong qua trinh thrc hin 
dir an Nha bia ghi danh 1it s5 quê huo'ng Thanh Hóa hy sinh trong kháng chin tai 
tinh Quâng Narn dA vuqt tong mirc dâu tu nhixng không báo cáo bang van bàn; 
trong do có nêu rö ye nhü'ng han ch& khuyêt dim, nguyen nhân, bin pháp khàc 
phc và tir nhn kiêrn diem rut kinh nghim (co Bàn kiérn dim kern theo). 

- Dai din các dan vj tu v.n va dan vj thi cong báo cáo v khuyt dim cüa 
dan vj và nguyen nhân khuy& dim trong qua trinh trin khai thrc hin dir an. Do 
là: do thii gian thirc hin cOng trInh qua ngAn (59 ngay); trong do, cO 15 ngày nghi 
let duong ljch, am ljch); các dan vj phâi tp thing nhân 1rc, di ngi k thut khãn 
twang day nhanh tiên d thirc hin nhàrn kjp thii bàn giao, chuân bj khánh thành 
cong trInh; dc bit là thi cong b sung mt so hang miic dê phü hcip vi cong nAng 
sir diing và tinh thârn m5' cüa cOng trinh; do do chua kjp thai làni cac thu tic dé S& 
Lao dng — Thi.rang binh và XA hi tinh trInh ca quan có thAm quyên cho chü 
trisang bang van bàn thông nhât bô sung t6ng müc dâu tu theo quy dlnh.  Các dan vi 
tu van và dan vj thi cOng dA nhn thy khuyêt diem và xin kiêrn dirn nit kinh 
nghim. 

- t kién gop j cia các thành viên dy' hQp 
Các thành vien dr hçip Co bàn thng nMt vâi Bàn kim dim cüa tp t1i 

lAnh dao  S&, cac don vj, cá nhân có lien quan trong dO tharn gia rnt s ' kiCn sau: 
Nguyen nhân lthuyt dim cüa tp th lAnh dao  S, trrc tip là trách nhirn 

cüa Giám dôc S& và các don vj lit van, don vj thi cong trong qua trInh thrc hin dir 
an nCu tren là do th?yi gian thirc hin cong trinh qua ngän (59 ngày) và vâi yêu câu 
cüa lAnh dao  UBND tinh can bô sung mt so han  rniic d phü hçip vói cOng näng scr 
diing và tinh thârn m5 cüa cong trInh darn báo tiên d cong trinh duçvc hoàn thânh 
theo dñng k hoach; S& d nghj don vi thi cong phôi hçp vâi don vj tu van thiêt ice, 
giám sat và Ban Quàn l dir an rà soát kiêm tra ye ni dung, so hrng, kh6i lucing... 
l.p ho so phát sinh, bô sung cong trInh dê chñ dâu tu trmnh UBND cho kiên bang 
van bin thông nhât vic diêu chinh bô sung dir an. 

Tuy nhiên, do các dan vj tix v&n và &m vj thi cong phâi t.p trung nhân 1c, di 
ngQ k5 thut khân twang day nhanh tiên d thrc hin nhàrn kjp thri bàn giao, chuân 
bj khánh thành cong trInh nên chua kp thai lam các thñ t1ic dé nghj co quan cO 
thârn quyên cho chü twang bang vn bàn théng nhât b sung tong rnirc dãu tu theo 
quy djnh. Do 4y, S& Lao dng - Thuang binh và XA hi dA chrn tr chua 1p thu 
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tuc trInh JBND tinh Quáng Nam cho chü truang diu chinh, b sung, các htng rniic 
cong trI phát sinh. 

jp th länh dao  SO Lao ding - Thrnmg binh và Xã hi tinh, các don vi 
tham gia dix an Va các Ca nhân có lien quan dà tiêp thu, nghiêrn tüc kiêm diem rut 
kinh ngh m và dê ra bin pháp dê khac phic khuyêt diem nay. 

T ng nhit d ngh UBND tinh cho kim dim rut kinh nghim di vOi tp 
the SO ao dng - Thuong binh và Xâ hi và các don vj, cá nhân có lien quan. 
Trong th. i gian den dê nghj tp the 1nh do SO tang cithng han nUa cong tác chi 
do, ide tra, giám sat b phan tham muu th%rc hiên nhim vi1 cOng tác xây dirng 
co bàn d rae giao dt ket qua tot han, tránh dê xày ra nhting hn chê, thiêu sot nhu 
dà nêu tr-n. 

hü trI cuc h9p kk 1un: Thng nht vOi Ban kim dim cüa tp th SO 

Lao dn - Thi.rang binh và X hi, các don vi,  cá nhân có lien quan và kiên cüa 
cac thà viên dir h9p. Tp the iành dto SO Lao dng — Thixang binh và Xà hi và 
cá nhân jam dOe SO dä nhn thây trách nhim cila mInh và nghiêm tüc kiêm diem 
rut kinh ghirn. Trong thOi gian den, tp the SO và Ca nhân Giám doe SO can tp 
trung lâ dto, chi do, tang cuOng han na cong tác kiêm tra, giám sat nhàm nâng 
cao hiu qua trong thirc hin nhim vi ducic giao. 

D nghj thu k cuc h9p hoàn chinh h so hçp kim dim báo cáo UBND 
tinh theo dôi, chi dio. 

C c hçp kk thüc vào lác 16 giè' 00 phiit cTng ngày./. 

ifirKv CHIJ TRI cuQc HOP 

r1r Hu'nh ian Trieu Pham T Kim Plnrçrng 
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CONG HOA XA iiQi Cl-HIT NGI-IIA VIIT NAM 
Dc IIp - Tçi do - l-1in1i phñc 

Quáng Narn, ngày 05 tháng 10 närn 2020 

BÀN KIEM DIEM 
he Iãnh do So' Lao dng - Thu'o'ng binli và Xã hi 

c Ca nhãii có lien quan ye ni dung nêu ti COng van 
II ngày 25/9/2020 cüa UBND fink Quãng Nam 

hic hin Cong van s 561511JBND-TH ngày 25/9/2020 cUa UBND 
tinh Qung Narn ye vic diêu chinh, bô sung Cong trInh Nhà bia ghi danh lit s 
qué huding Thanh Hóa hy sinh trong kháng chién ti Quàng Nam; trong do có 
ni dung, UBND tinh chi do S Lao dng - Thuong binh và Xä hi kiêm diem 
trách nhirn cüa các tp the, cá nhân lien quan trong qua trInh thrc hin dr an 
Nhà bi. .ghi danh 1it s5' que huang Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiên ti 
tinh Q  àng Narn dã vu9't tong mcrc dâu tu nhung không báo cáo bang van bàn; 

Tlp th 1nh dto S Lao ding - Thuong binh và Xà hi tinh Quâng 
Narn v. dôngchI HuS'nh  Tan Triêu - Giám dOc S& tiêp thu, nghiêm tüc kiêm 
di&i trch nhirn trong cong tác länh do, chi do, quân li', diêu hành dê xày ra 
nhtng uyêt diem nêu trên và xin duc giài trInh them các ni dung lien quan 
nhusa 

I I(hil quát tlnh hInh trin khai thirc hin dir an nêu t,i Cong van s 
5615 R ND-TI-I ngãy 25/9/2020 cüa IJBND tinh Quãng Nam 

ong trInh Nhà bia ghi danh 1it s qué hucmg Thanh Hóa hy sinh trong 
kháng chiên td tinh Quàng Nam duçic UBND tinh Quãng Nam phê duyt chü 
truo'ng .âu tu; S& Kê hoch và Dãu tu tinh phê duyt Báo cáo kinh tê - k thuat 
vâi tôn mCrc dau tu là 7.625.000.000 dOng, tir nguôn von ngân sách tinh. Cong 
trInh d cm triên khai thi cong tir nãm 2019 và d hoàn thành1  nghim thu dua 
vào sr dicing. Trong qua trInh thi cong xây lap, cong trinh cia phát sinh, bô sung 
rnt sO hang miic v&i kinh phI bô sung là 1.883.545.000 dông; ni dung bô sung 
cia du länh dto UBND tinh thông nht d phü hçrp vi cOng náng si:r dung và 
tang tI thâm rn cOa cong trinh. Tuy nhiên, thu dâu ti.r chua lam các thu tiic dé 
nghj ci quan có thâm quyên cho chü trixong bang van bàn thông nhât bô sung 
tong m' c dâu tu theo quy djnh. 

i tIu v qud Inn/i Irk,, k/wi thFc hin dy' an nêu trên nizu' sau: 
hirc hin Thông báo s 444-TB/TU ngày 19/12/2018 cCia Tinh üy Quáng 

Narn liêt 1un ye ni dung hcip tác gi&a tinh Quàng Nani và tinh Thanh Hóa, 
Cong an sO 1861UBND-KGVX ngày 09/01/20 19 cUa UBND tinh Quang Nam 
ye vi triên khai các ni dung hp tác và to chüc các hott dng K' nim 60 
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nirn Ngày kt nghla Quáng Nam - Thanh Hóa; Cong van s 2021-C V/TU ngày 
05/6/2019 cüa Tinh üy Quâng Nam ye thông nhât da diem xây dçmg N1'ià bia 
ghi danh Jit s5 Thanh Hóa tti NghTa trang 1it s' Quãng Nam; 

Thirc hin Quy& djnh s 3388 /QD-IJBND ngày 25/10/20 19 cüa UBND tinh 
Quãng Narn vC vic phO duyt chü truang dâu tu dir an Nba bia ghi danh 1it s5 
quê hixoiig tinh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiôn'ti tinh Quãng Nam; 

Ngày 22/11/2019, S& K hoch vá D.0 tu tinh Quáng Nam ban hánh 
Quyet d!nh  so 268/QD-SKHDT phê duyt Báo cáo kinh tê - k9 thut vâ Ké 
hoach 1ra chn nhà thâu cong trinh Nhà bia ghi danh lit s quê hi.rcing tinh 
Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiên ti tinh Quãng Nam; theo do, ni dung và 
quy mô dâu ttx xây dirng nhu sau: 

Cong trInh Nhà bia: Cong trInh cp III, nhà 01 tng, có chiu cao 1 1,055rn 
(so vâi nn san), din tIch xây drng: 120 m2, chiucao nén: 0.75 m, chiêu cao 
thông thüy: 4.2 m, tong chiêu cao: 10.35 m; kêt câu chinh: rnóng, khung, san 
BTCT d tai ch, san mái BTCT trén dan dá màu xám kIch thuâc 20x30, bó nén 
xãy dá dá hoc; nên, bc cap, lan can op Iát dá granits màu do. Trii lan can dung 
con tin dá cam thach Thanh Hóa nguyen khôi. Trii, dam trát phào chi bang 
VXM M75 bâ matit son giä go. Trân mái dóng xà go, câu phong go cam xe và 
urn có chty chi phào lqp ngói chr th9 (ngoi man 190x150x12). Bó nên op dá 
ché tth roan 10mm. Các chi tiêt nii that nhu con dol góc, birc lien ba lam bang 
go cam xc và urn có dçic chm ha tiêt son PU hoàn thin. Bia ghi danh, bia biêu 
tuQ'ng bng dá nguyen khoi (da Thanh Hóa). Lu huong bang dá nguyen khôi. 
Din tIch lát dá ti,r nhiên màu xám KT 200x400x100 có S=239,2m2. Din tIch 
lát gach Terrazo 400x400x30 S13,75m2. Din tIch lát dá granit S17,?7m2. 
Bó via nCn san dá granit nguyen khOi KT 250x200x 1000. Tong rn*c dâu lu: 
7.625.000.000 dOng (bang chi: Bay , sáu tram hai muvi lam triu dóng chán). 

Ngày 16/12/2019, Si Lao dng - Thixong binh và Xà hi tinh Quáng 
Narn to chCrc Lé kh&i cong xay dimg Nba bia ghi danh lit s qué hixang Thanh 
Hóá dâ hy sinh trong kháng chién ti tinh Quãng Nam. Day là cong trInh có 
nghTa thiCng liéng; là Ru tn an sâu s.c cüa Dâng b, chInh quyên, nhán dan hai 
tinh Quáng Nam, Thanh Hóa dôi vó'i các lit s que huang Thanh Hóa d hy 
sinh trong kháng chiên tai tinh Quâng Nam; vi 4y, chü dâu tu, don vi thi cong 
và các co quan, don vj lien quail dã tp trung cao d dê triên khai thc hin. 
Trong thèi gian thi cong rat ngàn (59 ngày; trong do, có 15 ngày nghi Têt duong 
lich, a Jjch), den cuoi tháng 02/2020 cong trInh d hoàn thành theo ke hoch dê 
ra (thai gian hoàn thành bàn giao: 28/02/2020; thai gian khánh thành: ngày 
03/3/2020). 

Trong qua trinh thi cong cong trInh xay dirng Nba bia; chü du tu và don vi 
thi cOng nhIn duçic nhiéu kién gOp cüa các ecu quan, ban, ngành ye vic can bO 
sung nit sO hang miic dé phü hgp vai cong näng sr ding và tang tinh thm rn 
cfia cong trinh. Cii the: bO sung 24 dam con son mái bAng g, 70rn diem mái bang 
go urn (250x30rnrnm), 16 chi tiêt con do'i góc, 70m xà g g urn (100x100mm); 
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01 bàn ihi b&ng dá nguyen khi, 02 lç hoa bng dá crn thach, 01 dia d trái cay 
bng dá cam thach, 18 du t1V lan can dá cam thach D270mm, 06 Trii lan can diá 
cam th h; ma rng phãn din tIch phia sau nhà bia: 1.6 m x14.5 m, nên lát gch 
Teezaro 400*400*30 hoàn thin; can h. cos sn nên nhà bia bng vói cos san nên 
cüa Ng Ta trang 1it sT tinh Quàng Nam; bô sung thành chãn dat be tong dá 1x2 M 
200, cai theo hin trng, hoàn thin op dá granite tir nhiên; bôsung bôn hoa xung 
quanh a bia, xây gch hoàn thin op dá granite ttr nhiên; bô sung 02 vj tn bc 
cp di 1 n nên ma rng phIa sau nhà bia, hoàn thin op dá granite tr nhiên; bô 
sung 01 tam dá grnite tr nhiên tai  vj trI tiêp giáp gia nên san vàbc cap di len 
nhà bia Ngoài ra, theo kiên cUa 1nh dao  Thix?mg vi.i Tinh üy dê nghj bô sung 
Bzc BI h phong ghi Ten Nhà bia và khái lucit ye 1it s quê Thanh Hóa hy sinh tai 
Quãng I am, sr hInh thành Nhà bia nhân K' nim 60 nàm Ngày kêt nghia Quàng 

A 

Narn - hanh Hoa (ngay 12/3/1960 -12/3/2020)... Tong nhu cat, kinli p/u phat 
sin/i ii, mlà 1.883.545.000 dông. 

' , F F '7 

ao sang ngay 05/02/2020, dong chi Tran Dmh Tung - Pho Chu tch 
UBND irih Quàng Nam to chüc kiêm tra thrc t tiên d thi cong t?i  cong trInh. 
Si Lao dng - Thuang binh và Xä hi dä báo cáo vol dông chj tInh hInh thirc 
hin, ni tthg khó kh.n, vuâng mac và dé xuât hithng giài quy& các phát sinh 
trong q a trInh thi cOng nhàm dam báo. cOng nang sr diing, tang tInh thâm m5 
cüa Co g ;trmnh, dong thai dam bão thOi gian khánh thành Nhà bia vào ngày 
03/3/2•20. Dông chi Trân DInh Tüng - Phó Chü tjch UBNID tinh dã thong nhât 
bO sun các hang miic phát sinh nêu trén và yêu cau SO Lao dng - Thung binh 
va Xä oi tip trung chi dao các dcin vi thi cong tiên hành bô sung các hang mic 
can thi t, day nhanh tien d dé hoãn thành cong trinh truOc ngáy 28/02/2020 
darn bás chat lisqng, rn thu.t theo ho sci thiêt kê dâ duçic phê duyt, thixc hin 
dung tieo K hoach s 6539/KH-UBND ngày 3 1/10/2019 cüa UBND tinh 
Quàng I am ye to chac các hoat dng k nim 60 näm Ngày kêt nghTa hal tinh 
Quáng am - Thanh Hóa. 

rên tinh thin chi do cüa dai  din lành dao  UBND tinh, SO Lao dng - 
Thucin, binh Va X hi tinh Quãng Nam (chü dâu tu) dà chi dao  &Yn vi thi cong 
chü d g huy dng nhiêu nguOn 1irc khác nhau (ye nhân lirc, kinh phi...) bô sung 
các ha g mic nêu trên dê cong trInh drnvc hoàn thành theo diing ké hoach và chi 
dao Cu. Iinh dao  UBND tinh; dông thOi, SO cüng dê nghj do'n vj thi cong phôi 
hqp vO &m vj tu van thiêt kê, giám sat và Ban Quãn 1 dir an rà soát kiêm tra ye 
ni du g, so krg, khôi lung... 1p ho sa phát sinh, b sung cOng trInh d chü 
dâu tu rInh UBND cho kiên bang van ban thông nhât vic diëu chinh b sung 
dij an. 

uy rihiên, do các do'n vj tu vn và doWn vj thi cong phái tp trung nhân 1c, 
di ng k' thut khân truong day nhanh tiên d thc hin nMm kjp thOi bàn 
giao, c i uãn bj khánh thành cong trInh vào ngày 03/3/2020 (nhan dp to chi'rc các 
hott dng k) nirn 60 nàrn Ngày kêt nghTa hal tinh Quáng Narn -Thanh Hóa 
(ngày 12/3/1960 - 12/3/2020)) nên chua kjp thOi lam các thu tic dê nghj Co quan 
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có th/im quyn cho chü trmng bang van bàn thng nht b sung tng mcrc du 
tu theo quy dinh. Do vty, Sâ Lao dng - Thrnng birth và X hôi dâ châm tré chua lap thU tc trinh UBND tinh Quang Nam cho chU tnrang diêu chlnh, bô 
sung, các hang iniic cong trInh phát sinh. 

Ii. Khuyt dim ella tip th lãnh do S& (trtrc tip là trãch nhim ella 
Giàni cM Sll) trong qua trinli thirc hin dy. an Nhà bia ghi danli lit s5? quê 
hiroiig manli Hóa hy sinh trong kháng chin ti tinh Quang Nam 

Theo quy djnh ti khoàn 5, Diu 43 ella Lut Dtu ti.r công, dir an dang 
trong qua trInh thirc hin, vic diêu chinh chU tnroirg dâu ti.r thirc hin nhu sau: 
"Trithng hQp diêu chinh lam tang tong mik dâu tw dt an ! ho'n tOng mik dáu 
tu' d dup'c cap cO thdm quyen quyêt djnh chz tru'cing dáu tit, dy' an phái thcc 
h/en trInh ti; thi tyc quyêt djnh diu chinh chz fru'cng dáu tu' trwó'c khi cap Co 
thám quyên quyêt djnh diêu chinh c4 an ". 

Tuy nhiOn, chU du tu (Sii Lao dng - Thi.rcxng binh và Xâ hQi) và các 
don vi liOn quan tnên khai thuc hiên cac hang muc bô sung (theo do vtrat tOng 
mrc dâu tix dôi v&i d1r an trOn khi chira có vn bàn ella cap có thâm quyOn dêu 
chinh chCi tri.rong dâu ut, diOu chinh Báo cáo kinh tê - k thu.t là chira darn bio 
quy dnh hiên hành. 

Là Giám dc S& trire tip theo dôi, quân l dij. an; bàn than nghiém tUe 
ki'm diOrn rat kinh nghim trinic tp the lânh •dao S và các dan vj, các phllng 
chuyOn mon lien quan thuc Sâ. 

A A Ill. Nguyen nhan cua khuyet diem 
1. Nguyen iihãn khácli quan 

- NIiiêrn vçi ella Si ngày càng nhiu, phrn vi quàn 1 rng, d& tu'çing 
quàn 1 da d?ng, pht'rc tp, ngty cam, nhiOu cOng vic, nhim vii m&i phát sinh... 
clOi hOi sir chi do, diêu hành to chirc thirc hin nhim vij ella lânh do Sâ (va cá 
nhân Giám doe S) phãi vUa bao quát, toàn din, vra chll trçng tp trung chi do 
dOi v6i các nhiêm v11, linh v1rc cOng tác trçng tam (nhir: Cong tác giám nghèo, 
giáo dijc nghO nghip, xuât khâu lao dng, cal nghin ma tug, giâi quyOt vic 
lam, thijc hin chInh sách dôi vti ngixri co cOng... ) nOn có lUc trong chi do, 
diOu hành ella länh d,o Si, ella Giám doe S chu'a quán xuyOn bet tat ca cac cOng vic liOn quan, nhât là dli vài cOng tác dâu tir xây dirng co bàn. 

- LAnh dto So' con thiu kinh nghim trong cong tác quàn l du tu; dc 
bit, do không Co can b chuyln mon chuyên trách ye du tir nOn vic theo dOi, 
kiOm tra, don dOe can b chuyOn mOn thc hin các cong vic liOn quan cOn lUng 
tang. 

2. Nguyen nhân chll quan 

- COng tác chi dto, diu bath ella länh dto So' co noi, có lllc cOn dan trâi, 
thiOu tlip trung, nOn mOt sO cOng vic quán 1, diOu barth chua sâu sat. 
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Dcm vj thi Gong, don vi tu vk quàn l dir an (co trách nhim tu v.n cho 
chü ct u tu quãn l, thirc hin d an) phãi tp trung nh&i 1irc, di ngti k5' thi4t 
khân t uing day nhanh tiên d thc hin nhäm kjp thñ bàn giao, chuân bj khánh 
thành ông trInh theo k hoach  cüa UBND tinh nên chua kjp th&i lam các thu tiic 
dê ch dau ttr trmnh ca quan có thârn quyên cho chñ trrnng bang van bàn thông 
nhât b sung tong mc dâu tu theo quy djnh - day là nguyen nhân cci bàn dn 
den uyét diem cüa chü du tu nhix dã nêu trén. 

IV. Bin pháp khc phc nhfrng khuyt dim 
Thirc hin chi dto cüa UBND tinh, 1nh dao  S Lao dng - Thuung binh 

và Xã hi (trirc tiêp là Giám déc S) d t.p tr'ung chi do các can b chuyên 
mon 1 ân trixang rà soát, kiêm tra, l.p thU t1ic quyêt toán cong trmnh hoàn thânh 
dôi v dr an nêu trên dé gUi co quan có thâm quyên thâm djnh, phê duyt; dOng 
thôi, tl chi'ic kiêm diem trách nhim cUa các tp the, cá nhân có lien quan. 

Tp th lnh dto Sâ (và cá nhân Giám d& SO) nghiêm tUe kim dirn v 
các tr. ch nhim lien quan. ChUng tôi xin rUt kinh nghim sâu sac, sm khác 
phc sac khuyét diem nay và trong th?ji gian tii sê tp trung lath dao,  chi  dao 
nhäm âng cao hon hiu qua th%rc hin các nhim vii duçic cap trên giao. 

. • A ( V. Kien ngh, de xuat 
1. KInh d nghj các co quan chuyên mon cUa tinh quan tam t chUc các 

lop b i duôrng, tp huân ye chuyên môn, nghip vi có lien quan den lThh vrc 
dâu tu xãy dmg co bàn nhäm tto diêu kin cho các Co quan, don vi,  cá nhân lien 

a a • a a 9 F A quan am chac chuyen mon nghiçp v1 xay drng co ban theo quy dnh mm de 
trién ai thrc hin darn bào dUng quy djnh. 

2. KInh mong UBNIJ tinh chap thun cho tp th 1nh dao  S& Lao dng - 
Thuo g binh và Xã hi tinh, cá nhân Giám doe SO duçic kiêm diem rUt kinh 
nghi ye nhng khuyêt diem trong thirc hin dir an neu trên. 

Tren day là bàn kim dim cUa tp th lânh do SO Lao dng - Thuong 
binh v X hi tinh Quãng Nam và cá nhân Giám dOc SO) ye các ni dung lien 
quan heo chi dao  cUa UBND tinh ti COng van 5615/UBND-TH ngày 
25/9/2020 cUa UBND tinh Quãng Nam; kInh dê nghj UBND tinh tip tVc  quail 
tarn c i dio dé SO hoàn thành tot nhim vii dugc giao trong thOi gian dêni. 

SO LAO DQNG - THUtNG BINH 
vA xA HQI TtNH QUANG NAM 

GIAM J3OC 

- 

llu'nh Tuin Triu 
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