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

 dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 
02/7/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình thẩm định Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh. 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: Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh, 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 456/BC-SKHĐT ngày 19/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Sửa chữa 
trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

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. 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;

- 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.
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- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2020;

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến 
kế hoạch đầu tư công năm 2021;

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, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy 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: Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quản lý nhà nước. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Theo Công văn số 1008/SXD-VP ngày 19/7/2021)
- Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh có địa điểm 

xây dựng tại đường Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ; đối với 
hạng mục xây mới nhà làm việc 01 tầng có các chỉ tiêu quản lý xây dựng cơ bản 
phù hợp với các quy định tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 
của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 
17/12/2015 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 
đô thị Tam Kỳ. 

- Hồ sơ thiết kế cần 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.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Công văn số 160/LMHTX-TT ngày 
15/7/2021).

a). Về nội dung cần thiết đầu tư: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 
là tổ chức Hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh từ Trung ương đến 
tỉnh. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh 
uỷ Quảng Nam, quản lý điều hành của UBND tỉnh, hoạt động theo pháp luật 
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Việt Nam, điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh 
Quảng Nam. Đặc biệt là triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính 
phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh bao gồm: Ban chấp hành Liên minh 
HTX tỉnh (35 người), Ban Thường vụ (08 người), Thường trực (03 người). Có 
04 đơn vị trực thuộc (30 người) gồm: 02 phòng chuyên môn (Văn phòng và 
Phòng Kế hoạch - Kiểm tra); 01 Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; 01 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX và quản lý 432 đơn vị HTX thành 
viên. Hiện tại nơi làm việc còn quá chật hẹp, hằng năm phải tổ chức trên 100 
cuộc hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX trên 3.298 
người do cơ quan Liên minh HTX tỉnh trực tiếp tổ chức. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ 
trợ phát triển HTX đã đi vào hoạt động 10 năm với số lượng cán bộ nhân viên 
11 người, bố trí làm việc tại cơ quan Liên minh; đã hỗ trợ trên 161,730 tỷ đồng 
cho 289 đơn vị; trong đó 98 HTX và 191 THT trên địa bàn tỉnh để đầu tư phát 
triển, mở rộng SXKD, xây dựng các mô hình kinh tế, THT, HTX liên kết theo 
chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa thu hút giải quyết việc làm cho lao động nông 
thôn có thu nhập ổn định, được các thành viên và người lao động yên tâm gắn 
bó và chung sức xây dựng. Dự kiến giai đoạn 2021 đến 2025 số phòng chuyên 
môn làm việc tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh gồm: Phòng Tổ chức hành 
chính, Phòng Kế toán, Phòng Kiểm soát, Phòng Thẩm định, Phòng Tín dụng - 
Ngân quỹ và Văn phòng đại diện làm việc tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên 
địa bàn tỉnh; với số lượng cán bộ, nhân viên bố trí làm việc trên 30 người. Trong 
khi đó, cơ quan Liên minh HTX tỉnh chỉ bố trí 03 phòng làm việc tạm thời, 
ngoài ra không còn phòng làm việc nào để bố trí thêm. Hơn nữa, trụ sở làm việc 
cơ quan Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng từ những năm 
1998 đến nay đã hơn 20 năm sử dụng, hạng mục nhà ăn, gara xe xuống cấp trầm 
trọng, không đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức làm việc tại cơ quan. 

b). Về nội dung hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Thống nhất với 
nội dung trình thẩm định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về quy mô 
đầu tư, giải pháp thiết kế kiến trúc phù hợp với cảnh quan môi trường làm việc.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh được đầu tư xây dựng từ năm 

1998. Hiện nay, một số hạng mục của trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
đã xuống cấp, hư hỏng. Do đó, việc sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác 
xã tỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho nhân viên Liên minh 
Hợp tác xã tỉnh.

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 Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã 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: dự án 
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Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh được HĐND tỉnh thống 
nhất danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại Nghị 
quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
2021.

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 3.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C 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 qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- Cải tạo nhà làm việc 03 tầng hiện trạng: ngăn phòng làm việc tầng trệt 

thành phòng văn thư và bảo vệ; cải tạo phòng tiếp khách; cải tạo mặt tiền, sơn 
hoàn thiện; thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ; chống thấm và thay mái tôn.

- Xây mới nhà làm việc 01 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 100m2.
- Các hạng mục phụ trợ: tường rào, cổng ngõ; mương thoát nước; nhà xe.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 456/BC-
SKHĐT ngày 19/11/2020.

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2021 - 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 
thấy tiến độ đề xuất 2021-2023 là phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn.

f) 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, bảo vệ môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Việc đầu tư xây dựng mới hạng mục nhà làm việc 01 tầng, đơn vị thẩm 

định nhận thấy quy mô đầu tư xây dựng theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 02/7/2021 là phù hợp với 
quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp theo suất 
vốn đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 
của Bộ Xây dựng và công trình tương tự đã thực hiện trên địa bàn tỉnh; 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 kinh tế - kỹ thuật 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. 
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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 ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh. 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;
- BQLDAĐTXD tỉnh (đ/b);
- LMHTX tỉnh (đ/b);
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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