
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

#SoKyHieuVanBan 

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

  
#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn
Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn

Qua xem xét Tờ trình số 5306/TTr-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về
điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu,
thị xã Điện Bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số
nội dung sau:  

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh điều chỉnh quy
mô diện tích sàn các khối nhà 03 tầng của Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu,
thị xã Điện Bàn tại phụ lục 3 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 (gồm:
khối lớp học, khối lớp học bộ môn, khối phục vụ học tập, khối hiệu bộ) từ 6.609m2

lên 8.758m2 (tăng 2.149 m2) nhưng không làm thay đổi tổng mức đầu tư nhằm tạo
điều kiện thông thoáng, làm nơi sinh hoạt cho học sinh khi điều kiện thời tiết
không thuận lợi. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về
nguyên tắc tại Công văn số 251/HĐND-VP ngày 11/9/2020, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất, đề nghị UBND tỉnh thực hiện các thủ tục tiếp
theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo thực hiện nghiêm Thông báo
số 34/TB-HĐND ngày 07/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về phiên họp giải
trình đầu tư công. Trong đó, lưu ý nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm các cơ
quan chuyên môn trong công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, thẩm định chủ
trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, kiểm tra, nghiệm
thu công trình. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư dự án với các
cơ quan chuyên môn, đơn vị sử dụng, địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư,
thực hiện đầu tư, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá dự án... nhằm hạn chế tình trạng
điều chỉnh chủ trương, quyết định đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng
công trình đầu tư.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều
chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị
xã Điện Bàn. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Quảng Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2020Số: 88/BC-HĐND
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  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao

2


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	TỈNH QUẢNG NAM
	Nơi nhận:
	-- TT HĐND, UBND tỉnh;


		2020-09-16T10:28:24+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:29:13+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:29:22+0700
	Quảng Nam




