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

Dự án: Trường THPT Lương Thúc Kỳ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 155/TTr-SGDĐT ngày 
22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Lương Thúc Kỳ. 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 kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
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 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;
4. Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch 
năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước;

5. 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;
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- 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, Sở Tài chính, UBND huyện 

Đại Lộc
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: Trường THPT Lương Thúc Kỳ.
2. Nhóm dự án: B.
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: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giáo dục – đào tạo và dạy 

nghề. 
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Theo Công văn số 1518/SXD-VP ngày 08/10/2021)
- Theo hồ sơ, trường THPT Lương Thúc Kỳ được đề xuất trên cơ sở trường 

hiện trạng với quy mô 22.039m2 (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-
000385 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/12/2006). Tuy nhiên, hiện đồ 
án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa giai đoạn đến năm 2030 đã 
được UBND tỉnh họp thông qua tại cuộc họp ngày 25/6/2021 tại thông báo số 
305/TB-UBND ngày 30/7/2021; quỹ đất giáo dục đã được điều chỉnh thành ký 
hiệu GD2 với diện tích 27.584m2. 

- Hồ sơ thiết kế cần nghiên cứu cos nền khu đất xây dựng đảm bảo không 
ngập lụt; phương án tổ chức kiến trúc cảnh quan đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn 
trường cấp 3, hài hòa với cảnh quan xung quanh; áp dụng đơn giá, định mức, 
chế độ chính sách phù hợp ở các bước triển khai tiếp theo của dự án.

2. UBND huyện Đại Lộc (Theo Công văn số 5482/UBND-KTHT ngày 
24/9/2021)

- Về địa điểm đầu tư dự án: Nằm trong khuôn viên khu đất hiện trạng của 
trường hiện nay;
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- Về quy hoạch: Vị trí thực hiện dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ cơ 
bản phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Ái Nghĩa (đang điều chỉnh trình 
UBND tỉnh phê duyệt)

- Về Tổng mặt bằng: Tuyến đường nối từ đường ĐT609B và cổng chính 
hiện trạng rộng 5,0m, hai bên tuyến đường hộ dân đang sinh sống và xây nhà 
cửa kiên cố, mật độ tham gia giao thông đông đúc. Do đó, UBND huyện kiến 
nghị mở rộng hướng cổng phụ có kích thước rộng theo cổng chính về phía Nam 
đề phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Ái Nghĩa nhằm đảm bảo lưu thông 
và an toàn giao thông trong khu vực, đồng thời bố trí các công trình nằm ở 
hướng Tây của khu đất để không bị ảnh hưởng đến tuyến đường nằm dọc cổng 
chính theo quy hoạch chung của thị trấn Ái Nghĩa đã được lập.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Trường THPT Lương Thúc Kỳ hiện nay đang phục vụ việc dạy học cho 

khoảng 1040 học sinh với 27 lớp học. Cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư 
từ lâu và xây dựng chắp vá, không đồng bộ, trong đó một số dãy lớp học đã 
được sử dụng từ 12 đến 21 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp không đảm bảo 
cho việc dạy và học của nhà trường trong thời gian đến. Do đó, việc đầu tư xây 
dựng mới trường THPT Lương Thúc Kỳ là cần thiết nhằm đảm bảo về cơ sở vật 
chất tạo điều kiện phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường.

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: 

- Danh mục dự án được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư năm 2022 tại Nghị 
quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển 
khai thực hiện tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND 
tỉnh;

- Chủ trương thống nhất vị trí, địa điểm để đầu tư xây dựng trường THPT 
Lương Thúc Kỳ tại vị trí hiện tại của trường đã được thống nhất tại Thông báo 
số 80-TB/HU ngày 09/8/2021 về kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện 
ủy Đại Lộc ngày 05/8/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại nhóm dự án: Dự án có tổng mức đầu tư 
60.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự 
án của pháp luật về đầu tư công.

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: 



4

- Khối lớp học: Gồm 02 khối nhà 02 tầng; tổng diện tích sàn 02 khối nhà 
khoảng 2.110 m2.

- Khối phòng học bộ môn – thư viện: 03 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 
2.030 m2.

- Khối hành chính – quản trị: 03 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 920 m2.
- Khối phục vụ học tập: 02 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 360 m2.
- Khối nhà đa năng: 01 tầng; diện tích xây dựng khoảng 1.000 m2.
- Trang thiết bị phục vụ dạy học.
- Các hạng mục phụ trợ: San nền; Nhà bảo vệ; Nhà để xe; Hệ thống đường 

dây dẫn trung thế và trạm biến áp; bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ; sân chơi, bãi tập, 
giao thông nội bộ; Cổng chính, cổng phụ; Tường rào; Kè đá, hành lang nối; Hệ 
thống cấp thoát nước ngoài nhà; Hệ thống PCCC ngoài nhà; Hệ thống chiếu 
sáng ngoài nhà; Cột chào cờ - Tượng biểu trưng; Phòng chống mối mọt và các 
hạng mục phụ trợ khác.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân 

sách tỉnh, theo đó ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 60 tỷ đồng giai đoạn 2022– 2025 
theo Báo cáo số 507/BC-SKHĐT ngày 06/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2025, qua xem xét văn bản thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất 
tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 – 2025.

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, môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo 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 về Đầu 
tư công, Đấu thầu, Đất đai, Xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, 
lưu ý ý kiến của Sở Xây dựng về diện tích sử dụng đất tại Công văn số 
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1518/SXD-VP ngày 08/10/2021 và ý kiến của UBND huyện Đại Lộc tại Công 
văn số 5482/UBND-KTHT ngày 24/9/2021 trong bước lập dự án.

IV. KẾT LUẬN
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 Trường THPT Lương Thúc Kỳ, 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 GD&ĐT;
- BQL DA ĐTXD tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐDA.

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: Trường THPT Lương Thúc Kỳ

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 154/TTr-
SGDĐT ngày 22/9/2021 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Trường THPT Lương Thúc Kỳ;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Trường THPT Lương Thúc 
Kỳ, 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 154/TTr-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trường THPT 
Lương Thúc Kỳ;

2. Báo cáo số 2033/BC-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ;

3. Báo cáo số 2035/BC-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT 
Lương Thúc Kỳ. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước;
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
3. Các văn bản liên quan:
- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;
- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch 
năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước. 

- Pháp lý liên quan khác. 
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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.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm 
định

1. Tên dự án: Trường THPT Lương Thúc Kỳ. 
2. Dự án nhóm: nhóm B.
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: thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ 

đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: ngân sách tỉnh 100%.
8. Hình thức đầu tư: đầu tư công.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2025.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 2701/STC-ĐT 

ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính)
- Dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ (huyện Đại Lộc) đã được UBND 

tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và đào tạo lập báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, theo đó đơn vị lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm Tờ trình số 154/TTr-SGDĐT ngày 
22/9/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 60.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư 
ngân sách tỉnh 100%. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

- Về nguồn vốn đầu tư: Dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh, số tiền 55.000 triệu đồng tại Báo 
cáo số 122/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh. Như vậy, so với phân 
kỳ thực hiện dự án do đơn vị lập thực hiện từ năm 2022-2025 thì vốn giai đoạn 
2021-2025 còn thiếu 5.000 triệu đồng, đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư rà soát 
nguồn vốn trung hạn, xem xét phân kỳ đầu tư của dự án để tham mưu điều chỉnh 
cho phù hợp, đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án. 
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III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về chủ trương
Dự án được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất khởi công mới trong kế 

hoạch 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết 
định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 
nguồn ngân sách nhà nước. 

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo 

lập với tổng mức đầu tư dự kiến là 60.000 triệu đồng, phù hợp mức đã dự kiến 
tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế 
hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 
của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các 
dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước. 

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
và kế hoạch đầu tư công hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; dự án dự kiến 
triển khai từ năm 2022, dự kiến phân kỳ đầu tư trong 04 năm đảm bảo theo quy 
định tại Luật Đầu tư công, đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối vốn ngân 
sách tỉnh giai đoạn này.

IV. Kết luận
Dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ có thời gian đầu tư phù hợp, dự 

kiến đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-
2025 của tỉnh. 

Trên cơ sở các thủ tục đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn 
ngân sách tỉnh triển khai thực hiện dự án từ năm 2022, đảm bảo theo phân kỳ 
tiến độ thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư tiếp theo 
theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, LĐVX, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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