


































   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 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây 

dựng trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 34/TTr-SGD-ĐT ngày 
11/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế 
Sơn. 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 số 148/BC-SKHĐT ngày 25/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 
trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.

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 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
4. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
5. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;

6. Các văn bản liên quan khác:
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- 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.

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, UBND huyện Quế Sơn.
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: Đầu tư xây dựng trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.
2. Dự án nhóm: 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 Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 59.869.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ tám 

trăm sáu mươi chín triệu đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giáo dục và đào tạo. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. UBND huyện Quế Sơn (Theo Công văn số 263/UBND-KT ngày 

19/3/2021)
- Trường THPT Quế Sơn hiện nay đã xuống cấp nên việc thực hiện đầu tư 

xây dựng mới là cần thiết cho việc phục vụ công tác dạy và học
- Nội dung đầu tư cần đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch chung xây dựng 

(1/5000) đô thị Đông Phú giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 đã được UBND 
tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 22/5/20217.

2. Sở Xây dựng (Theo Công văn số 310/SXD-VP ngày 23/3/2021)
- Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án theo hồ sơ trình thầm 

định;
- Hồ sơ thiết kế cần có các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây dựng phù hợp 

với các quy định tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND 
tỉnh, Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện Quế Sơn, 
Công văn số 55/CV-KTHT ngày 18/02/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện Quế Sơn; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành; áp 
dụng đơn giá, định mức, chế độ chính sách phù hợp ở các bước triển khai tiếp 
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theo của dự án.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn được thành lập theo Quyết định số 

235/QĐ- UBND ngày 28/01/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam. Trường có 21 
lớp học với tổng số học sinh là 790 học sinh với số phòng học hiện tại là 17 
phòng học. Hiện nay, cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư đã lâu (một số dãy 
lớp học nhà trệt đã sử dụng từ 20-30 năm) nên đã xuống cấp, thiếu phòng chức 
năng và không đảm bảo theo tiêu chuẩn theo quy định hiện tại của một trường 
Trung học phổ thông. 

Do đó, để cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy và học theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Trường THPT đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất 
lượng của môi trường sư phạm, đảm bảo nhu cầu phát triển trong tương lai nên 
việc đầu tư xây dựng mới Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn là cần thiết.

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: 

- Việc đầu tư dự án được được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án 
chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh tại Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021.

- Dự án được đầu tư tại vị trí hiện hữu của trường THPT Quế Sơn, do dó 
việc đầu tư dự án là phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trong quá trình triển 
khai lập dự án, đề nghị Chủ đầu tư lưu ý các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây 
dựng được duyệt.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 59.869.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
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: 
- Khối nhà lớp học (20 phòng học): 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng: 

1.428m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 4.319m2; Kết cấu: Móng, khung, 
dầm, sàn, mái BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; 
lăn sơn toàn bộ công trình, mái lợp ngói. 

- Khối nhà hiệu bộ: 03 tầng; diện tích xây dựng khoảng: 324 m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng khoảng:  980m2 ; Kết cấu: Móng, khung, dầm, sàn, mái BTCT 
chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; lăn sơn toàn bộ công 
trình, mái lợp ngói.

- Khối bộ môn + Thư viện: 03 tầng; diện tích xây dựng: 773m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng khoảng: 2.362m2 ; Kết cấu: Móng, khung, dầm, sàn, mái 
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BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; lăn sơn toàn 
bộ công trình, mái lợp ngói.

- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: San nền;  nhà bảo vệ; nhà xe 
giáo viên; nhà để xe học sinh; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống PCCC;...

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng 

Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân 

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 
25/3/2021. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2025 là phù hợp với quy mô dự án và khả 
năng cân đối vốn.

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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được 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.

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 Đầu tư xây dựng trường THPT Quế Sơn, huyện 
Quế Sơn, 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 Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, TĐDA(Bình).

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 Quế Sơn, huyện Quế Sơn

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 33/TTr-SGDĐT 
ngày 11/3/2021 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trường 
THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn;

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 Quế Sơn, 
huyện Quế Sơn, 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 33/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn;

2. Báo cáo số 436/BC-BCH ngày 10/3/2021 của 2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế 
Sơn;

3. Báo cáo số 437/BC-BCH ngày 10/3/2021 của 2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn;

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 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
- Văn bản số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về báo 

cáo phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;
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- Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021.

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

- Pháp lý 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.
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: đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn 
(giai đoạn 1).

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 Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 59.868.509.000 đồng (Năm mươi chín 

tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu năm trăm lẻ chín nghìn 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: 2021-2025.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 550/STC-ĐT 

ngày 15/3/2021 của Sở Tài chính)
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Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo 
lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 59,9 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách 
tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 20 tỷ đồng và năm 2022-2025: 39,9 tỷ 
đồng. Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 
90/QĐUBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị 
chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng; 
Theo Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, 
thì Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất danh mục dự án, tổng mức đầu tư dự 
án là 60 tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 3 tỷ 
đồng. Theo kế hoạch 2021, Thường trực HĐND thống nhất mức bố trí 3 tỷ 
đồng, nhưng đơn vị lập báo cáo đề xuất năm 2021 là 20 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét mức vốn đảm bảo tiến độ dự án.

Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BCUBND 
ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ có dự kiến tổng 
nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.345,074 tỷ đồng, 
trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 tỷ đồng. 
Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài chính đề 
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn cho dự án nêu trên trong suốt quá trình thực hiện dự án, trường hợp không 
đảm bảo nguồn thì cần xem xét thêm quy mô đầu tư các dự án.

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 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 
08/12/2020 của HĐND tỉnh, Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của 
Thường trực HĐND tỉnh và các Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 
09/12/2020, Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công 2021.

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Chủ trương đầu tư Dự án được Sở Giáo dục và Đào tạo lập với tổng mức 

đầu tư dự kiến là 59.868.509.000 đồng, phù hợp mức đã dự kiến của UBND tỉnh 
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tại văn bản số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020 về báo cáo phương án phân bổ 
kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm 
định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn 
ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020. Trong kế hoạch 2021, UBND tỉnh dự nguồn bố trí cho dự án là 
3.000 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.

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; dự án triển khai từ 
năm 2021 (dự nguồn bố trí 3.000 triệu đồng), dự kiến phân kỳ đầu tư trong 05 
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.

3. Về tên gọi dự án
Tên dự án tại hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Giáo 

dục và Đào tạo lập là “Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn 
(giai đoạn 1)”: đề nghị điều chỉnh thành “Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn” cho phù hợp với nội dung đã được HĐND, UBND tỉnh 
thông qua tại các Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020, số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021 và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

IV. Kết luận
Dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn có thời 

gian đầu tư phù hợp, dự kiến đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân 
sách tỉnh thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 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 2021, 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.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ 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 
dự án Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ các công trình đập, 
hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh và dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư: Công văn số 364/SKHĐT-KTN ngày 11/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh và Công văn 
số 379/SKHĐT-LĐVX ngày 12/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh cho dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Dự án Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, 
hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh:

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, nguồn vốn 
đầu tư: Ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 5 tỷ đồng và năm 2022: 
10 tỷ đồng. 

Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Theo Công văn số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch 
vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, thì Thường trực HĐND tỉnh đã 
thống nhất danh mục dự án và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 5 
tỷ đồng.

2. Dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn:
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo 

lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 59,9 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách 
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tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 20 tỷ đồng và năm 2022-2025: 39,9 tỷ 
đồng. 

Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng; 
Theo Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, 
thì Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất danh mục dự án, tổng mức đầu tư dự án 
là 60 tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 3 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch 2021, Thường trực HĐND thống nhất mức bố trí 3 tỷ đồng, 
nhưng đơn vị lập báo cáo đề xuất năm 2021 là 20 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét mức vốn đảm bảo tiến độ dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ có dự 
kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.345,074 
tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 
tỷ đồng. Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài 
chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn cho 02 dự án nêu trên trong suốt quá trình thực hiện dự án, trường 
hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét thêm quy mô đầu tư 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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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Quế 

Sơn, huyện Quế Sơn (giai đoạn 1)

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 380/SKHĐT-TĐDA ngày 12/3/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 
Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn (giai đoạn 1), Sở Xây dựng có ý kiến như 
sau:

1. Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư dự án theo nội dung hồ sơ trình 
thẩm định.

2. Hồ sơ thiết kế cần có các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây dựng phù hợp 
với các quy định tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy hoạch và ban hành quy định quản lý xây dựng 
theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ (1/5.000) đô thị Đông Phú, giai đoạn 
đến năm 2020 và năm 2030; Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của 
UBND huyện Quế Sơn về việc Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 
thị Đông Phú và Công văn số 55/CV-KTHT ngày 18/2/2021 của Phòng Kinh tế & 
Hạ tầng huyện Quế Sơn về việc cung cấp thông tin quy hoạch Trường THPT Quế 
Sơn; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành; áp dụng đơn giá, 
định mức, chế độ chính sách phù hợp ở các bước triển khai tiếp theo của dự án.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, kính đề nghị Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VP, T.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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