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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 #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Công trình: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh 
Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tường rào, sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây 

xanh, hệ thống điện, nước ngoài nhà và các hạng mục khác.
Địa điểm: 19 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

--------------------
Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam 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.

Sở Xây dựng Quảng Nam trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và 
đầu tư Quảng Nam Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp 
khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tường 
rào, sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh, hệ thống điện, nước ngoài nhà và các 
hạng mục khác, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh; hạng mục: 

Cải tạo, nâng cấp tường rào, sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh, hệ thống điện, 
nước ngoài nhà và các hạng mục khác.

2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Tỉnh Quảng Nam.
4. Địa điểm thực hiện dự án: 19 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 9.800.000.000 đồng . 
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Phân kỳ đầu tư: Đầu tư một lần.
- Niên độ đầu tư:  Năm 2021
6. Thời gian thực hiện: 2021
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
* Sự cần thiết đầu tư: Công trình Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công 

an tỉnh được đầu tư đã lâu từ khoảng năm 1998, sau nhiều năm sử dụng đến nay 
các hạng mục đã xuống cấp. Để đảm bảo công trình được bền chắc, sử dụng lâu dài 
và giữ được kiến trúc mỹ quan cũng như đảm bảo không gian nơi làm việc sạch sẽ 
khang trang cho CBCNV, hơn nữa tạo cảnh quan cho khuôn viên sân vườn xanh 
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sạch đẹp, do vậy Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh là rất cần thiết.
1. Đánh giá hiện trạng các hạng mục trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh:
1.1 Tường rào xung quanh trụ sở: Được xây dựng năm 1998 bằng gạch 

khung sắt thoáng và được đầu tư xây lại mới một phần, phần còn lại dài 281m hiện 
nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

1.2 Sân bê tông:
- Sân sau nhà làm việc 5 tầng: Nền bê tông đá 1x2, được cải tạo năm 2010 

không bị lún, nứt. Tuy nhiên, mặt trên nền sân bị bào mòn, trơ đá 1x2 gây mất 
thẩm mỹ và ảnh hưởng đến việc đi lại.

- Sân xung quanh Hội trường và xung quanh nhà khách: Nền lát gạch block 
tự chèn, đầu tư năm 2004 và sửa chữa nhiều lần. Hiện nay đang xuống cấp nghiêm 
trọng, nhiều chỗ bị sụt lún, bong nền gạch block.

1.3 Đường nội bộ: Được đầu tư nhiều giai đoạn từ năm 1998 rộng 2,5m 
bằng bê tông sỏi dày 10cm hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn nứt nẻ sụt lún

1.4 Bó vỉa đường nội bộ và bồn hoa: Xây gạch ống, được sửa chửa nhiều 
lần. Hiện nay bị hư hỏng, nứt gãy nhiều chỗ

1.5 Thành bồn hoa xung quanh nhà làm việc 5 tầng: Xây bằng đá hộc không 
tô trát.

1.6 Ram dốc, bậc cấp nhà làm việc 5 tầng:
- Ram dốc: Bằng bê tông rải sỏi bề mặt, đầu tư năm 1998. Hiện nay bị nứt 

nẻ bong tróc nhiều chỗ.
- Bậc cấp: Trát granito, đầu tư năm 1998. Hiện nay bị bong tróc, nứt nẻ 

nhiều chỗ.
1.7 Hệ thống thoát nước: Được đầu tư nhiều giai đoạn từ năm 1998 và 

không đồng bộ. Hiện nay nhiều đoạn thành mương bị sụt lún, đứt gãy, đọng nước 
vào mùa mưa.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:
2.1 Mục tiêu: Để đáp ứng điều kiện làm việc tối thiểu, cần thiết cho cán bộ 

công chức cơ quan công an tỉnh Quảng Nam, đảm bảo kiến trúc mỹ quan cho công 
trình xanh sạch đẹp.

2.2 Quy mô: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, với các nội 
dung chính như sau:

-  Phá dỡ và xây mới đoạn tường rào cũ, kiến trúc giống như đoạn tường rào 
đã xây dựng mới hiện nay.

- Làm đường nội bộ bằng bê tông nhựa tại các vị trí: phía trước, phía sau và 
hai bên hông nhà làm việc 5 tầng; xung quanh nhà hội trường, xung quanh nhà 
khách.

- Lát đá tự nhiên trên nền sân bê tông phía sau nhà làm việc 5 tầng; cải tạo 
lát đá tự nhiên bậc cấp hai bên hông, sảnh chính và ram dốc nhà làm việc 5 tầng.

- Làm mới nền sân lát đá tự nhiên tại các vị trí: xung quanh và bãi đỗ xe tại 
Hội trường, sân nhà khách.

- Làm mới nền sân bằng bê tông tại các vị trí mở rộng đường giao thông nội 
bộ xung quanh nhà 4 tầng và bãi đổ xe hai bên nhà làm việc 5 tầng.

- Ốp đá thành bồn hoa quanh nhà làm việc 5 tầng bằng đá tự nhiên trang trí. 
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- Bó vỉa đường và bồn hoa bằng đá tự nhiên lắp ghép.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước.
- Bố trí hệ thống điện, nước ngoài nhà.
- Trồng mới cây xanh như Lộc Vừng, Sưa, cỏ và các loại cây khác, di dời 

cây xanh bị ảnh hưởng.
- Một số nội dung cải tạo khác: Tháo dỡ và cải tạo các hạng mục phụ trợ 

khác.
- Địa điểm: 19 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Phạm vi đầu tư: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bao gồm cả thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán) và triển khai thi công cho các hạng mục nêu trên.
3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 

- Tổng mức đầu tư: 9.800.000.000 vnđ
Trong đó: 
+ Chi phí xây dựng                      : 8.445.797.000 vnđ
+ Chi phí quản lý dự án               :    212.143.000 vnđ
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:    572.278.000 vnđ
+ Chi phí khác                             :      103.115.000 vnđ
+ Chi phí dự phòng                       :    466.667.000 vnđ

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và 
khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập 
trung, có hiệu quả:

- Tiến độ thực hiện: Năm 2021.
- Mức vốn tương ứng: 9.800.000.000vnđ
5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành dự án sau khi hoàn thành (chi phí duy tu bảo dưỡng công trình, máy móc, 
thiết bị, quản lý vận hành...).

Đây là công trình cải tạo, việc bảo trì công trình trong những năm sau sử dụng 
là không tốn kém.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội (diện tích đất bị 
ảnh hưởng; số hộ dân di dời, tái định cư, phương án tái định cư...)

Địa điểm xây dựng: Công trình sửa chữa không mở rộng diện tích nên 
không ảnh hưởng đến diện tích đất bồi thường, di dời. 

6.1.1. Môi trường không khí
a. Bụi: Việc tháo dở sẽ gây bụi, trong quá trình thi công đơn vị thi công sẽ 

có rào chắn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
b. Tiếng ồn: Tiếng ồn từ việc đục, tháo dở kết cấu,  không gây ảnh hưởng 

nhiều.
6.1.2. Tác động đến môi trường nước: Đây là công trình nước thải sinh hoạt 

sẽ cho ra cống thoát nước chung, không ảnh hưởng đến môi trường nước.
6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:
 Không ảnh hưởng nhiều đên chất lượng đất.
6.1.4. Tác động đến cảnh quan: Công trình hoàn thanh sẽ tạo cảnh quan chung 
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cho cơ quan.
6.1.5. Tác động đến kinh tế, xã hội: Công trình hoàn thành sẽ tạo động lực và 

các điều kiện tốt nhất cho cán bộ công chức làm việc. 
6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.
Công trình hoàn thành sẽ đáp đáp ứng điều kiện làm việc tối thiểu, cần thiết 

cho cán bộ công chức cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam. 
7. Phân chia các dự án thành phần: Đây là công trình có giá trị không lớn 

nên sẽ được đầu tư thực hiện một lần.
8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:
- Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tư: 9.800.000.000 vnđ
- Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Quý I năm 2021

Sở Xây dựng Quảng Nam trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và 
đầu tư Quảng Nam xem xét thầm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, 
nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tường rào, 
sân, đường nội bộ, bồn hoa, cây xanh, hệ thống điện, nước ngoài nhà và các hạng 
mục khác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VT(6).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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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
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 34/TTr-SXD ngày 
15/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam thẩm định và phê duyệt báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. 
Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải 
tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh  như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên 

trụ sở Công an tỉnh  theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh  số 34/TTr-SXD ngày 
15/4/2021  của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam;

3. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 81/BC-SXD ngày 
16/4/2021 của Sở Xây dựng.

4. Biên bản làm việc giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Sở Xây dựng ngày 
31/3/2021.

5. Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án: Cải 
tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh  số 228/BC-SKHĐT ngày 
28/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Các tài liệu liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng 

dẫn 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. Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/202021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021; Công văn 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;

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 
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các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn vốn 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. 
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, Công an tỉnh.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh .
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
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: Số 19 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 9.800.000.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm triệu 

đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh.
8. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2022.
9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Quản lý nhà nước.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 1000/STC-ĐT ngày 
23/4/2021:

Dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh đã được UBND
tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại
Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, theo đó đơn vị lập báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 35/TTr-SXD ngày 16/4/2021, dự
kiến tổng mức đầu tư dự án là 9.800 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách 
tỉnh; thời gian thực hiện năm 2021. Theo danh mục và mức vốn bố trí năm 2021 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư 
công năm 2021, thì dự án được thông qua với mức vốn ngân sách tỉnh bố trí 
năm 2021 là 04 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xem xét mức vốn 
phân kỳ từng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư
của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân
sách nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh; theo
dự kiến vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (vốn XDCB tập trung
trong nước) giai đoạn 2021-2025 tại Công văn số 419/TTg-KTTH là 4.826.700
triệu đồng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả
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năng cân đối vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án.
2. Ý kiến của Công an tỉnh tại Công văn số 1087/BC-CAT-PH10 ngày 

29/4/2021:
Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đề xuất 

nhu cầu đầu tư cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh; tham gia góp ý 
vào bản vẽ thiết kế sơ bộ và khái toán tổng mức đầu tư.

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương do Sở Xây dựng lập phù hợp với đề 
xuất của Công an tỉnh và phù hợp với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Công trình trụ sở Công an tỉnh được đầu tư từ năm 1998, sau nhiều năm sử 

dụng đến nay các hạng mục đã xuống cấp, đặc biệt,  các hạng mục: đường nội 
bộ, sân bê tông, hệ thống thoát nước, tường rào đã bị hư hỏng, không đảm bảo 
công năng sử dụng. Vì vậy, để đảm bảo công năng sử dụng, nâng cao tuổi thọ, 
kiến trúc mỹ quan công trình, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở 
Công an tỉnh là rất cần thiết.

Vì vậy, danh mục dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Xây 
dựng chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình thẩm định, phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021.

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 đầu tư 
dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh  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: Công 
trình cải tạo, sửa chữa đảm bảo nâng cao tuổi thọ công trình, không ảnh hưởng 
đến quy hoạch.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 8 của Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH14.

5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: 
-  Phá dỡ và xây mới đoạn tường rào cũ, kiến trúc giống tường rào đã xây 

dựng.
- Đường nội bộ bằng bê tông nhựa tại các vị trí: phía trước, phía sau và hai 

bên nhà làm việc 5 tầng; xung quanh nhà hội trường, xung quanh nhà khách.
- Lát đá tự nhiên trên nền sân bê tông phía sau nhà làm việc 5 tầng; cải tạo 

lát đá tự nhiên bậc cấp hai bên, sảnh chính và ram dốc nhà làm việc 5 tầng.
- Làm mới nền sân lát đá tự nhiên tại các vị trí: xung quanh và bãi đỗ xe tại 

Hội trường, sân nhà khách.
- Làm mới nền sân bằng bê tông tại các vị trí mở rộng đường giao thông 

nội bộ xung quanh nhà 4 tầng và bãi đỗ xe hai bên nhà làm việc 5 tầng.
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- Ốp đá thành bồn hoa quanh nhà làm việc 5 tầng bằng đá tự nhiên. 
- Bó vỉa, bồn hoa bằng đá tự nhiên; trồng cây xanh.
- Bố trí hệ thống điện, nước ngoài nhà.
- Tháo dỡ và cải tạo các hạng mục phụ trợ khác.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021, Thường trực HĐND 
tỉnh đã thống nhất bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án số tiền 4.000 triệu 
đồng. Sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 
mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2021 để triển khai thực hiện, đồng 
thời cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh, tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền bố 
trí đủ kinh phí thực hiện dự án không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến 
độ thực hiện dự án năm 2021-2022, tuy nhiên để phù hợp phù hợp với khả năng 
cân đối vốn đề nghị thời gian thực hiện dự án 2021-2023.

đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khái toán theo khối 
lượng chủ yếu tương đối phù hợp, số liệu sẽ chuẩn xác ở bước lập dự án đầu tư.

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, 
đánh giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh , kính 
đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.
(E:\Hoang21\Truso\BCTD.Congantinh.docx)
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PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
              

       



1

                                                             


		2021-04-19T16:29:00+0700
	Quảng Nam


		2021-04-19T16:31:01+0700
	Quảng Nam


		2021-04-19T16:31:07+0700
	Quảng Nam


		2021-04-19T16:31:07+0700
	Quảng Nam


		2021-04-19T16:31:08+0700
	Quảng Nam


		2021-05-19T10:09:39+0700
	Quảng Nam


		2021-05-19T10:12:26+0700
	Quảng Nam


		2021-05-19T10:12:29+0700
	Quảng Nam


		2021-05-19T10:12:30+0700
	Quảng Nam


		2021-05-19T10:12:31+0700
	Quảng Nam




