
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1140  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày06    tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải 

tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ nhằm đảm 

bảo điều kiện công tác của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Sở. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh. 

6. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh cũ thành nhà làm 

việc Ban thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ: 

+ Khối nhà làm việc: Tháo dỡ hệ tường ngăn cũ, xây mới hệ tường mới 

theo công năng phù hợp với yêu cầu sử dụng; phá dỡ toàn bộ tường ngăn, tường 

rào phần tường giáp với Sở Nội vụ và kết nối hai khối nhà bằng mái che BTCT. 

Lát lại gạch nền sân, gạch nền các tầng, gạch nền khu vệ sinh. Tháo dỡ và thay 

mới lan can cầu thang, hệ thống cửa, thiết bị vệ sinh, hệ thống điện và thiết bị 
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điện. Cải tạo hệ thống mái và chống thấm. Vệ sinh và sơn lại tường trong và 

ngoài nhà. 

+ Tháo dỡ và xây mới tường rào, cổng ngõ: Chiều dài 12m, bảng tên xây 

gạch, cổng chính xếp tự động. 

+ Trang thiết bị: Thiết bị cho phòng làm việc và thiết bị trang bị cho phòng 

hội trường. 

- Cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội vụ hiện trạng: 

+ Cải tạo nhà xe: Diện tích 130m2, kết cấu khung thép, nền bê tông, mái 

lợp tôn.  

+ Xây mới lại tường rào, cổng ngõ: Chiều dài 132m, Bảng tên xây gạch, 

cổng chính xếp tự động;   

+ Cải tạo sân bê tông, bồn hoa: Diện tích 980 m2; 

+ Cải tạo Khu vệ sinh khối nhà làm việc số 1: Tháo dỡ và thay mới tất cả 

thiết bị, gạch nền, gạch ốp tường nhà vệ sinh, hệ thống cửa, hệ thống cấp, 

thoát nước. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 57/BC-BQL ngày 27/02/2020 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, Nội vụ; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, NC, KTTH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  108 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 05 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 52/TTr-BQL ngày 

27/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ 

tỉnh Quảng Nam. 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, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 57/BC-BQL ngày 27/02/2020. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 92/BC-

SKHĐT ngày 04/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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. 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. 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 
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1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Nội vụ. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản số 279/SHKĐT-

TĐDA ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư.  

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh; 

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Sở Xây dựng: Tại Công văn số 285/SXD-VP ngày 04/3/2020. 

- Nội dung cải tạo, mở rộng công trình cần có các chỉ tiêu quản lý xây dựng 

phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tam Kỳ được duyệt. 

Đối với nội dung cải tạo liên quan đến thay đổi kết cấu công trình chủ đầu tư 

phải thực hiện công tác kiểm định xây dựng chất lượng công trình. 

- Hoàn thiện các thủ tục về đất đai của dự án theo quy định hiện hành. 

- Hồ sơ thiết kế cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo 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. Sở Nội vụ:  

Biên bản làm việc ngày 26/02/2020 về việc xác định nội dung đầu tư xây 

dựng Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ giữa Sở Nội vụ và Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.  

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng từ năm 

1997. Trải qua hơn 22 năm vận hành, sử dụng và 01 lần sửa chữa vào năm 2017. 

Đến nay, một số hạng mục, trang thiết bị vẫn chưa được cải tạo, sửa chữa và đã 

xuống cấp không đảm bảo mỹ quan. Do đó, việc Cải tạo, mở rộng trụ sở làm 

việc Sở Nội vụ tỉnh là cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện công tác của cán bộ, 

công chức, viên chức làm việc tại Sở. 
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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 

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 

phù hợp với Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh. 

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 7.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C. 

5. Các nội dung khác theo quy định của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: 

- Cải tạo trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh cũ thành nhà làm 

việc Ban thi đua khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ: 

+ Khối nhà làm việc: Tháo dỡ hệ tường ngăn cũ, xây mới hệ tường mới 

theo công năng phù hợp với yêu cầu sử dụng; Phá dỡ toàn bộ tường ngăn, tường 

rào phần tường giáp với Sở Nội vụ và kết nối hai khối nhà bằng mái che BTCT. 

Lát lại gạch nền sân, gạch nền các tầng, gạch nền khu vệ sinh. Tháo dỡ và thay 

mới lan can cầu thang, hệ thống cửa, thiết bị vệ sinh, hệ thống điện và thiết bị 

điện. Cải tạo hệ thống mái và chống thấm. Vệ sinh và sơn lại tường trong và 

ngoài nhà. 

+ Tháo dỡ và xây mới tường rào, cổng ngõ: Chiều dài 12m, bảng tên xây 

gạch, cổng chính xếp tự động. 

+ Trang thiết bị: Thiết bị cho phòng làm việc và thiết bị trang bị cho phòng 

hội trường. 

- Cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội vụ hiện trạng: 

+ Cải tạo nhà xe: Diện tích 130m2, kết cấu khung thép, nền bê tông, mái 

lợp tôn.  

+ Xây mới lại tường rào, cổng ngõ: Chiều dài 132m, Bảng tên xây gạch, 

cổng chính xếp tự động;   

+ Cải tạo sân bê tông, bồn hoa: Diện tích 980 m2; 

+ Cải tạo Khu vệ sinh khối nhà làm việc số 1: Tháo dỡ và thay mới tất cả 

thiết bị, gạch nền, gạch ốp tường nhà vệ sinh, hệ thống cửa, hệ thống cấp, 

thoát nước. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

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

sách Tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Phần vốn dự kiến bố trí tối đa là 

7.000.000.000 đồng để đầu tư dự án theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả 

năng cân đối vốn tại văn bản số 92/BC-SKHĐT ngày 04/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

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 2020 – 2022  là phù hợp với Báo cáo thẩm 
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định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tại văn bản số 92/BC-SKHĐT ngày 

04/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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 khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, qua xem xét và so 

sánh các phương án khái toán tổng mức đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 

thấy phương án dự kiến tổng mức đầu tư 7.000.000.000 đồng cơ bản phù hợp. 

Chủ đầu tư lưu ý chuẩn xác giá trị tổng mức đầu tư 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 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 Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ tỉnh 

Quảng Nam. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét báo cáo cấp thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL DA ĐTXD tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐDA (Bình). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 92 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 04  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn 

Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ 

         Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

Theo đề nghị của BQL Dự án ĐTXD tỉnh về thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc 

Sở Nội vụ tại Tờ trình số 51/TTr-BQL ngày 27/02/2020; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối 

vốn và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn về đầu tư 

xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ, 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 51/TTr-BQL ngày 27/02/2020 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh 

về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư xây 

dựng công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ. 

2. Báo cáo 57/BC-BQL ngày 27/02/2020 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh về 

Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải 

tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ. 

3. Báo cáo 56/BC-BQL ngày 27/02/2020 của BQL Dự án ĐTXD tỉnh về 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở 

làm việc Sở Nội vụ. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014. 

2. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-

CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

3. Căn cứ các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

4. Căn cứ các Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2020. 

5. Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. 
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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: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

256/SKHĐT-QHTH ngày 28/2/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

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

1. Tên công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam ủy quyền cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm đầu tư: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: Tối đa 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực quản 

lý nhà nước. 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư; thực hiện theo quy định tại 

Luật Xây dựng  năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án về đầu tư xây dựng. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 523/STC-ĐT 

ngày 03/3/2020 của Sở Tài chính): 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 HĐND tỉnh Quảng Nam 

thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, 

đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020 đã giao danh mục 28 dự án đầu tư khởi công mới, trong đó có 

dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ. Tuy nhiên, chưa giao cụ thể 

tổng mức đầu tư cũng như mức vốn bố trí từng dự án. 

Về mức vốn bố trí năm 2020, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn 2020 số tiền 256,663 tỷ đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu nguồn vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-

2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức dự án, Theo Sở Tài chính năm 2021 là năm đầu thời kỳ ổn 

định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó, hơn nữa phải 
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trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền lương, 

nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh và bổ 

sung vốn đầu tư gặp khó khăn, do vậy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu tham mưu tổng mức đầu tư phù hợp, trong khả năng cân đối vốn đầu tư 

trung hạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về danh mục đầu tư công: Công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc 

Sở Nội vụ đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư năm 2020, từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh tại các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019. 

2. Nguồn vốn và cân đối vốn: Trên cơ sở trong khả năng dự nguồn kế 

hoạch vốn năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đầu tư công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm 

việc Sở Nội vụ với tổng mức đầu tư tối đa 07 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn 

năm 2020 bố trí tối đa 03 tỷ đồng, nguồn vốn còn lại dự kiến bố trí chuyển tiếp 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

3. Mức vốn bố trí: Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện và tổng giá trị 

quyết toán hoàn thành công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND 

tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện dự án tối đa 07 tỷ đồng, trong thời gian không 

quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

IV. Kết luận 

Công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư năm 2020, từ nguồn vốn ngân sách 

tỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ với 

tổng mức đầu tư tối đa 07 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2020 bố trí tối đa 

03 tỷ đồng; trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn được HĐND tỉnh thông qua, sẽ tham 

mưu bố trí theo tiến độ thực hiện dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ 

năm 2020. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

theo đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư./. 

 Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
 

 

 





UBND TINH QUANG NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO TAI CHINH Bôc lap — Tir do — Hanh phüc  

S: 13 /STC-ET QuángNain, ngày 03 tháng 3 näm 2020 
V/v: Tham gia kin thm djnh 
nguôn von và khã nang cn dôi von 
3 dir an kh&i cong mói nãm 2020. 

KInh.gi'ri: StiK. hoachyàfAutn'.. 

So Tâi chInE Quáng Narn nhndu'o'c Cong van s 265/SKHDT-QHTH 
ngay 28/2/2020 cia SO' Ké hoach và Dâu tu ye de ngh thârn dnh nguOn von vâ 
khá nãn can dOi vOn drán khOi cOng mó'i nàm 2020, kern theo t trinh cOa ChO 
dâu tu' ye thârn dinh nguOn vOn và khâ nãng cOn dOi vOn 3 dir an, cii the nhu sau: 

TT Ten du' an Chfl du tu' 1Jê nghj cüa chfl 
du tu' 

1 
Cái t?o,  rnO' rng trii sO' lam vic 
Dáng üy khôi các co' quan 

Ban Quán 1 
dir an Dâu tu' 
xay dg tinh 
Quàng Narn 

10' trInh s 
54/TTr-BQL ngày 

27/02/2020 

2 SO'a ch€ta, cái tao  try sO' lam vic 
Uy ban Mt trn t quc Vit Nam 

TO' trInh sé 
49/TTr..BQL ngày 

27/02/2020 

Câi tao,  mO' rng try sO' lam vic 
SO' Ni Vv 

TO' trInh so 

51/TTr-BQLGT 
ngày 27/02/2020 

V vn d ny SO' Tài chInh cO kin nhu sau: 

Tai Ngh quyêt so 35/NQ-HDND ngày 17/12/2019, HDND tinh Quâng 
Narn dã thông nhât bô sung dirt an vào kê hoach  dâu tu cong trung han  giai  doan 
2016-2020, dOng thôi tai  Quyet djnh so 4122/QD-UBND ngày 18/12/2020 ciia 
UBND tinh Quàng Nam ye Giao chi tiêu kê hoach  phát triên kinh tê - xà hi và 
Du toán ngân sách nhà nu'ó'c nàm 2020 dã giao danh myc 28 dçr an dâu tu khOi 
cong mói, trong dró có 3 dirT an nay. Tuy nhiên chua du'gc giao cy the ye tong 
mtrc diâu tu cüng nhu mrc bô trI von tmg dirr  an. 

V mi.lrc bi trI vn näm 2920: D nghi SO' K hoach và Du tu rà soát, can 
dOi trong dirt  nguôn kê hoach vOn 2020 sO tiên 256.663 triu dông cho 28 dix an 
khO'i cong rnO'i die tharn rnuii UBND tinE bô trI von cho 3 dy an nay phü hp. 
Nhu cau vOn con iai  de nghj dua vào ke hoach  diâu tu cOng giai doan  2021-2025 
die thuc hiên du an. 

V tng mrc du tu tü'ng dirr  an: Theo SO' Tài chInE, nàm 2021 là nãrn du 
thai kz n dnh ngân sách mói nên khá nàng tang thu, vuVt  thu là rat khó, ho 
ntia phái trIch 50% nguOn tang thu, 70% nguOn vuçYt thu die tao  nguôn cài each 



u/ia/i: 
- Nhu tren: 
- Ban QLDA DTXD tinh: 
- BGD: 
- Lru: VT. DT. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

/-- 

I'-- -k 

TAt CHINH 

N QvAG / -, 
Trãn Quôc Tuân 

tiên liiong, nên nguôn can dii tang them d thirc hin các d an rnó'i trInh 
HDND tinh và bô sung von dâu tu gp kho khän, do vy dê ngh SO' Kê hoch 
dâu tu nghiên ciru tham mu'u tong mirc dau tu 3 dx an trên phñ hp'p, trong kEà 
nangcândôivôndâutu trung hn giai don 202 1-2025 ducic cap có thârn quyCn 
phê duyt. 

Trên day là môt s kin tham gia c'.ia SO' Tài chInE, d ngh SO' K 
hoch Va Dâutu'nghiêncütrtông hçcp./.  
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