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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1149 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  06       tháng 3    năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2)  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2), với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, 

chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, đồng thời hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. 

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

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

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện: Xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng 
đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 

10. Quy mô và hình thức đầu tư 

a) Quy mô đầu tư:  

- Khu hành chính:  

+ Nhà hoạt động tư vấn: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 200m2. 

Hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

 + Hạng mục phụ trợ: nhà xe nhân viên. 
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- Khu phục vụ: 

+ Nhà bếp, ăn nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 250m2. 

Hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

+ Hạng mục phụ trợ: Đài nước, bồn nước. 

- Khu y tế:  

+ Nhà khám, làm việc y tế: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 200m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

+ Nhà giặt - kho: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86 m2. Hoàn thiện 

hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. 

+ Khu phơi quần áo: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120m2. 

- Khu tiếp nhận - sàng lọc: 

+ Nhà ở đối tượng nam: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 785 m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

+ Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 150m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

+ Nhà ở bệnh nhân kích động: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 

120m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và 

chống sét. 

- Khu nuôi dưỡng - điều trị thuyên giảm: 

+ Nhà ở đối tượng: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 460m2. Hoàn 

thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

+ Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 120m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

+ Nhà ở bệnh nhân kích động: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

- Khu nuôi dưỡng người già, sa sút, bệnh truyền nhiễm: 

+ Nhà ở người già, sa sút: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 275m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

+ Nhà ăn cho người già, sa sút, phòng trực nhân viên: Nhà 01 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 70m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy 

chữa cháy và chống sét. 

- Nhà ở đối tượng nữ: 

+ Nhà ở đối tượng nữ: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 579m2. Hoàn 

thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 
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+ Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 130m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

+ Nhà ở bệnh nhân kích động: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86m2. 

Kết cấu móng, cột, dầm bằng bê tông cốt thép. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp 

thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

- Các hạng mục phụ trợ khác: Hệ thống đường dây dẫn trung thế, hệ thống 

điện ngoài nhà, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC ngoài nhà, mương thoát 

nước, nền sân bê tông, lối đi bộ, lối đi giao thông, cổng chính, tường rào, kè đá, 

hành lang nối, cây xanh, san nền, phòng chống mối. 

- Thiết bị: Trạm biến áp TBA560KVA-22/04. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2023. 

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 37/BC-BQL ngày 12/02/2020 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 HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, LĐTB&XH; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND thành phố Tam Kỳ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, 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 

 

Số: 60 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 02  năm 2020 

 
BÁO CÁO 

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

Dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) ; 

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

         

Kính gửi: BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 36/TTr-BQL ngày 

12/02/2020 của BQL đầu tư xây dựng tỉnh về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh 

Quảng Nam (cơ sở 2). 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 đã tổ chức thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án và báo cáo kết quả thẩm 

định 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 36/TTr-BQL ngày 12/02/2020 của BQL đầu tư xây dựng 

tỉnh về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Trung 

tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2). 

2. Báo cáo số 40/BC-BQL ngày 12/02/2020 của BQL dự án ĐTXD tỉnh 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh 

Quảng Nam (cơ sở 2). 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 37/BC- BQL ngày 12/02/2020 của 

BQL đầu tư xây dựng tỉnh. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc Hội; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2019; 

4. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

5. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

về kế hoạch đầu tư công năm 2019. 
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6. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về 

chuyển nguồn và phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách 

tỉnh năm 2018. 

7. Công văn số 387/STC-ĐT ngày 20/02/2020 của Sở Tài chính về việc 

tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2). 

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 bằng văn bản. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án:  Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ 

sở 2). 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh:45.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn: Bảo đảm xã hội. 

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

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Ý kiến của Sở Tài chính tại 

Công văn số 387/STC-ĐT ngày 20/02/2020):   

Dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) 

do BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 

45.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022. 

Dự án này đã có trong danh mục đầu tư công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016-2020 với tổng mức đầu tư 45.000 triệu đồng, năm 2019 ngân sách tỉnh dự 

kiến bố trí 15.000 triệu đồng từ nguồn Tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, nhưng 

không đủ thủ tục đầu tư nên không có quyết định cấp chính thức. UBND tỉnh đã 

có Công văn số 7738/UBND-KTTH ngày 25/12/2019 báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh phương án sử dụng các nguồn vốn năm 2019 còn lại, trong đó có 

chuyển nguồn sang năm 2020 để bố trí dự án này là 15.000 triệu đồng. 
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Ngày 02/01/2020 Thường trực HĐND tỉnh đã họp và có kết luận tại 

Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020, trong đó chưa thống nhất bố trí 

cho dự án này do chưa đủ thủ tục và giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

chủ trì rà soát về nguyên tắc bố trí vốn báo cáo lại Thường trực HĐND tỉnh. 

 Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với Ban Kinh tế - Ngân 

sách về dự án này và tham mưu UBND tỉnh xử lý phù hợp. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về hồ sơ thẩm định, thông tin dự án: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư 

công và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.  

2. Về chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng 

người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ 

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019.  

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

 - Tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh thống 

nhất đầu tư Dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 

2) từ năm 2019 với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. BQL 

dự án ĐTXD tỉnh lập chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng từ 

nguồn ngân sách tỉnh, thuộc lĩnh vực bảo đảm xã hội là phù hợp. 

- Tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất đầu tư dự án từ năm 2019 và dự kiến bố trí 15.000 triệu đồng từ nguồn vượt 

thu, tiết kiệm chi năm 2018. Tuy nhiên, đến hết năm 2019, dự án chưa lập thủ 

tục đầu tư nên chưa có cơ sở bố trí vốn. Tại Công văn số 7738/UBND-KTTH 

ngày 25/12/2019, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh phương án sử dụng kế 

hoạch vốn năm 2019 còn lại, trong đó đề xuất chuyển nguồn 15.000 triệu đồng 

từ năm 2019 sang năm 2020 để thực hiện dự án Trung tâm điều dưỡng người 

tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2). Tại Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 

19/02/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất nguyên tắc chuyển nguồn 

kinh phí năm 2019 còn lại sang năm 2020 và giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của 

pháp luật hiện hành, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định phương án phân bổ 

chi tiết theo thẩm quyền.  

Trên cơ sở đó, dự kiến phân kỳ đầu tư dự án như sau: Năm 2020: bố trí 

15.000 triệu đồng (từ nguồn vốn năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020); giai 

đoạn 2021-2023: Bố trí 30.000 triệu đồng (theo tiến độ thực hiện dự án). 

 IV. Kết luận 
  Dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2), 

với tổng mức đầu tư 45.000 triệu đồng, đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 và dự kiến bố trí vốn để khởi công năm 2019 tại Nghị 

quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. 



4 

 

 Mức vốn từ nguồn ngân sách tỉnh (45.000 triệu đồng) bố trí cho dự án phù 

hợp khả năng cân đối vốn của tỉnh trong giai đoạn 2020-2023 với phân kỳ đầu 

tư cụ thể như sau: Năm 2020 bố trí 15.000 triệu đồng và giai đoạn 2021-2023 bố 

trí 30.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kế 

hoạch vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai dự án phù hợp với tiến độ thi công 

công trình. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 

án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục 

đầu tư, triển khai thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của Luật đầu tư 

công và các văn bản pháp luật có liên quan./.  

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVX.(Dần) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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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:  88 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 12/02/2020 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ 

sở 2). 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: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng 

Nam (cơ sở 2), 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 số 37/BC-BQL ngày 12/02/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 60/BC-SKHĐT ngày 26/02/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2). 

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 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn 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 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020. 

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2019 

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

đầu tư công năm 2020; 

- Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019; 

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, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, UBND thành phố Tam Kỳ. 

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: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 

2). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Bảo đảm xã hội.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2023. 

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

1. Sở Xây dựng:  

*. Theo Công văn số 235/SXD-VP ngày 26/02/2020: 

- Đối với địa điểm đề xuất thực hiện dự án tại vị trí thuộc xã Tam Ngọc (theo 

Tờ trình số 321/TTr-BQL ngày 25/12/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh) thì Sở Xây dựng đã có ý kiến tham gia về địa điểm và quy hoạch xây 

dựng tại Công văn số 32/SXD-PQH ngày 08/01/2020. 

- Đối chiếu với Quy chế về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố 

Tam kỳ được duyệt, quy định các chỉ tiêu quản lý về xây dựng đối với loại hình 

dự án như sau: 
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+ Mật độ xây dựng tối đa 40%. 

+ Tầng cao tối đa là 6 tầng. 

Riêng về chỉ giới xây dựng, khoảng lùi biên, đề nghị lấy ý kiến của UBND 

thành phố Tam Kỳ về nội dung này. 

- 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. 

*. Theo Công văn số 32/SXD-PQH ngày 08/01/2020: 

- Về quy hoạch xây dựng: Địa điểm gửi kèm Văn bản số 321/TTr-BQL ngày 

25/12/2019 chưa có tọa độ cụ thể, tuy nhiên kiểm tra sơ bộ với hồ sơ điều chỉnh 

quy hoạch chung thành phố tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt, vị trí đề nghị thuộc quy hoạch đất cây 

xanh (tự nhiên, bảo tồn) và một phần đất nghĩa trang; Theo hồ sơ quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới xã Tam Ngọc được duyệt, vị trí đề nghị thuộc quy hoạch đất 

trồng cây lâu năm, một phần đất lúa và một phần đất nghĩa trang. 

Xét vị trí đề nghị nằm gần Trung tâm điều dưỡng tâm thần cơ sở 1 hiện có; 

thuận lợi trong công tác quản lý, hoạt động, Sở Xây dựng xét thấy có cơ sở để 

nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

lấy ý kiến của UBND thành phố Tam kỳ và các cơ quan chuyên môn có liên quan 

để có sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện. 

- Về đề nghị thỏa thuận địa điểm: Hiện không có thủ tục hành chính về thỏa 

thuận địa điểm; đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện thủ tục 

đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn 217/LĐTHXH-KHTC 

ngày 21/02/2020 của Báo Quảng Nam):   

Về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng 

người tâm thần Quảng Nam (cơ sở 2) đảm bảo nội dung quy định tại Điều 36 của 

Luật đầu tư công, cụ thể:   

a. Sự cần thiết đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng thêm cơ sở 2 thuộc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần 

Quảng Nam  nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn tiếp nhận thêm đối tượng người tâm 

thần nặng trên địa bàn tỉnh  để nuôi dưỡng, điều trị là hết sức cần thiết và cấp 

bách.   

b. 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 đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

c. 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 ngành, lĩnh vực:  

Việc đầu tư  xây dựng thêm cơ sở 2 thuộc công trình Trung tâm Điều dưỡng 

người tâm thần Quảng Nam phù hợp với: 

- Chủ trương của HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  
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- Về diện tích đất tự nhiên xây dựng: đúng quy định tại Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đất tự nhiên cho 01 đối tượng ở khu 

vực nông thôn 100 m2/01 đối tượng.  

- Về quy hoạch: phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đồng thời khu vực xây dựng 

sẽ kết nối đồng bộ, hoàn chỉnh về hạ tầng, liền kề với  cơ sở 1 đã xây dựng thuận 

tiện cho công tác quản lý, chăm sóc đối tượng.  

d. Về quy mô đầu tư: 

Đề nghị bổ sung thêm trang thiết bị bên trong các hạng mục công trình để 

phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng; phục vụ làm việc cho bộ máy 

quản lý của Trung tâm, như: giường nằm cho đối tượng; bàn ghế nhà ăn đối tượng, 

nhà ăn nhân viên; bàn ghế làm việc cho phòng trực nhân viên, bàn ghế, tủ hồ sơ 

làm việc khu hành chính; máy giặt, máy sấy khu y tế.    

3. UBND thành phố Tam Kỳ (Công văn số 302/UBND-QLDDT ngày 

02/3/2020 ). 

- Theo Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch và ban hành quy định quản lý kèm theo 

đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2050: Vị trí xây dựng nằm trong định hướng quy hoạch đất 

cây xanh tự nhiên, cây xanh bảo tồn (LN6) và đất nghĩa trang (NTR2). Hiện nay, 

khu vực này thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 – Phân khu 1, 

UBND thành phố Tam Kỳ đang triển khai lập đồ án. 

- Theo Quyết định số 8409/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành 

phố Tam Kỳ về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành quy 

định quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ: Vị 

trí xây dựng nằm trong đất trồng cây lâu năm, đất lúa và đất nghĩa trang.  

Do đó, vị trí đề nghị mở rộng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần (cơ sở 

2) chưa phù hợp với các đồ án quy hoạch nêu trên. Tuy nhiên, việc mở rộng Trung 

tâm là đáp ứng với nhu cầu thực tế, phù hợp với định hướng công tác khám chữa 

bệnh, điều dưỡng cho người tâm thần trong thời gian đến. Vì vậy, UBND thành 

phố Tam Kỳ tạm thời thống nhất với chủ trương mở rộng và phạm vi nghiên cứu 

mở rộng dự án để làm cơ sở Ban Quản lý dự án tỉnh báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư kịp thời. Đồng thời, UBND thành phố kiến nghị Ban Quản lý dự án tỉnh 

khi triển khai các thủ tục tiếp theo, phối hợp làm việc với UBND thành phố về 

phạm vi, diện tích, ranh giới cụ thể, công khai ý kiến với nhân dân; phương án di 

dời mồ mả, giải phóng mặt bằng (nếu có), phương án đánh giá ảnh hưởng, tác 

động môi trường khu vực và các nội dung liên quan đúng trình tự thủ tục theo quy 

định hiện hành. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trung tâm Điều dưỡng tâm thần được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tại 

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 17/02/2003, có trụ sở tại thôn 4, xã tam Ngọc, 

thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có khả năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, 

chăm sóc và điều trị thường xuyên cho 260 đối tượng. Hiện nay, theo báo cáo của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Báo cáo số 105/BC-SLĐTBXH ngày 
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12/6/2019 thì trên địa bàn tỉnh có tổng số 8.628 người mắc bệnh, 1.464 người mắc 

bệnh có mức độ đặc biệt nặng và 592 người có nhu cầu cần đưa vào trung tâm 

điều dưỡng. Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần đang quá tải nên việc đầu 

tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam 

(cơ sở 2) là rất 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 đầu tư 

dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) 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: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu 

tư công trung hạn giai đoạn  2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh và giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công năm 2019 tại Quyết 

định số 2606/QĐ-UBND ngày 15/8/2019. Vị trí dự án được đề nghị chưa phù với 

các đồ án quy hoạch được duyệt tại các Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 

06/11/2014 của UBND tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định 

số 8409/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Tam Kỳ. Trên cơ sở 

ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 32/SXD-PQH ngày 08/01/2020, ý kiến 

của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 302/UBND-QLĐT ngày 

02/3/2020, xét thấy vị trí dự án được đề nghị nằm gần Trung tâm điều dưỡng tâm 

thần cơ sở 1 hiện có, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy vị trí được đề xuất thuận 

lợi để triển khai dự án, được UBND thành phố Tam Lỳ thống nhất địa điểm. Sau 

khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện các hồ sơ tủ tục 

để điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tam Ngọc theo quy định. Đồng thời 

thực hiện xây dựng theo mật độ xây dựng và quy mô công trình, chỉ giới xây dựng 

theo ý kiến của Sở Xây dựng. 

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 45.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

5.1) 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:  

a) Khu hành chính:  

- Nhà hoạt động tư vấn: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 200m2. Hoàn 

thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

 - Hạng mục phụ trợ: nhà xe nhân viên. 

b) Khu phục vụ: 

- Nhà bếp, ăn nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 250m2. 

Hoàn thiện hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 
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- Hạng mục phụ trợ: Đài nước, bồn nước. 

c) Khu y tế:  

- Nhà khám, làm việc y tế: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 200m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

 - Nhà giặt - kho: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86 m2. Hoàn thiện 

hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy. 

 - Khu phơi quần áo: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120m2. 

 d. Khu tiếp nhận – sàng lọc: 

 - Nhà ở đối tượng nam: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 785 m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

 - Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 150m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

   - Nhà ở bệnh nhân kích động: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 

120m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và 

chống sét. 

 đ. Khu nuôi dưỡng – điều trị thuyên giảm: 

 - Nhà ở đối tượng: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 460m2. Hoàn 

thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

 - Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 120m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

 - Nhà ở bệnh nhân kích động: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

 e. Khu nuôi dưỡng người già, sa sút, bệnh truyền nhiễm: 

 - Nhà ở người già, sa sút: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 275m2. 

Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống 

sét. 

 - Nhà ăn cho người già, sa sút, phòng trực nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích 

xây dựng khoảng 70m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy 

chữa cháy và chống sét. 

 g) Nhà ở đối tượng nữ: 

 - Nhà ở đối tượng nữ: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 579m2. Hoàn 

thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 

 - Nhà ăn đối tượng, phòng trực nhân viên: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 

khoảng 130m2. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa 

cháy và chống sét. 

- Nhà ở bệnh nhân kích động: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 86m2. 

Kết cấu móng, cột, dầm bằng bê tông cốt thép. Hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp 

thoát nước, phòng cháy chữa cháy và chống sét. 
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h) Các hạng mục phụ trợ khác: Hệ thống đường dây dẫn trung thế, hệ thống 

điện ngoài nhà, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống PCCC ngoài nhà, mương thoát 

nước, nền sân bê tông, lối đi bộ, lối đi giao thông, cổng chính, tường rào, kè đá, 

hành lang nối, cây xanh, san nền, phòng chống mối. 

g) Thiết bị: Trạm biến áp TBA560KVA-22/04. 

5.2) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

5.3) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

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

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được 

thẩm định nguồn là 45 tỷ đồng tại Báo cáo thẩm định số 60/BC-SKHĐT ngày 

26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự kiến năm 2020 bố trí 15 tỷ đồng và 

giai đoạn 2021-2023 bố trí 30 tỷ đồng. 

5.5) 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. Tuy nhiên theo báo cao thẩm 

định nguồn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo thẩm định số 60/BC-SKHĐT 

ngày 26/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất  tiến độ thực hiện là 2020-2023. 

5.6) 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: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp xác định từ 

dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã được phê duyệt; giá trị tổng mức đầu 

tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

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 ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam 

(cơ sở 2). Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo 

HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL DA ĐTXD tỉnh (đ/b); 
- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    40/BC-BQL Quảng Nam, ngày  14  tháng 02 năm 2020 

 
BÁO CÁO  

Đề xuất chủ trương đầu tư 
Dự án: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2) 

Địa điểm: Thôn 4, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
 
Kính gửi: 

 

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/6/2015 của Chính phủ về kế hoạch 
đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính Phủ về cơ chế đặc thù trong quản 
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc 
gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công năm 2019;  
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F _̂̀ab_castbazhfarhfan�_̀�nar��ad_eai_̀ |i}F �|�u�|io��GwGa� JwDDG� �GwG CICE�HIEJJJ
� _̂̀ab_cai_��ai�lazhfarhfan�_̀�nar��ad_eai_̀ |i}� �|�u�|io��GwGa� JwG�C� �GwG ��E�D�EJJJ
I _̂̀ab_cai_̀�iad�az{x̂ a�auvaifhn |i}I |�u�GwG� CwD�J� �GwG DJHEH�HEJJJ
� _̂̀ab_cai_��ai�lax_̀�iad�az{x̂ |i}� |�u�GwG� JwCGF� �GwG �JEFCGEJJJ
� _̂̀ab_cai_��ai�lauvaifhn |i}� |�u�GwG� JwCJH� �GwG IHEGDHEJJJ
D _̂̀ab_castba���xa�ajhn_a�̀ha���xa��̀a���as�b |i}D |�u�GwG� JwFG�� �GwG DHE���EJJJ

H
_̂̀ab_castba���xa�ajhn_a�̀ha���xa��̀a�̀h�aghia
i_̀ar�n�a���as�b

|i}GJ |i}GG�GwG� JwDG�� �GwG �E�JDEJJJ

GJ _̂̀ab_ca�̀h�aghiai_̀ar�n� |i}GG |�u�GwG� Cw��F� �GwG �DIEFGJEJJJ
GG _̂̀ab_ca�̀h�aghias�baj�iai_̀�iaok |i}GC |io�GwG� JwD��� �GwG FEGIDEJJJ
O��#$�%#&��#47 �� <;89::L9===
G _̂̀ab_cai_��ajkn_auvahn |dG x��x� JwJGI� �E�IJEJJJ
C _̂̀ab_cai_��au���ia�̂ ^̂ |dC x��x�JwJJDGJ� FE��IEJJJ
F _̂̀ab_cai_��aj̀n_ai_̀�iad�az{x̂ |dF |�u�GwG� JwG�D� FDEGJFEJJJ
� _̂̀ab_cai_��ajkn_auvaifhn |d� |�u�GwG� JwG�F� F�EDG�EJJJ

I
_̂̀ab_cai_��ajkn_a���xa}�ar_̀ab_cai_��ajkn_a
d�ia �easvlar_¡nan_�ai_¢�a��̀a£¤

|dI �|�u�|ubG��GwG� JwGJJ� CHECJCEJJJ

�
_̂̀ab_cai_��ajkn_a���xa}�ar_̀ab_cai_��ajkn_a
d�ia �eaasvlar_¡nan_�ai_¢�a��̀a�̀h�aghiai_̀ar�n�a

|d� CEJJJEJJJ

� _̂̀ab_caoefa_̀¥�ar�n�ai�mn_ |dD �|�u�|io��GwGa� JwGFJ� �GwG F�EFJCEJJJ
D _̂̀ab_cad̀¥�aifhnar�n�ai�mn_ |dH x��x� Jw�HG� �GwG FHGEI�IEJJJ
H _̂̀ab_cai_��ai�lwab_�au���ia ���iaifhn |dGJ x��x� Jw�H�� �IJ� GGGEDCIEJJJ
GJ _̂̀ab_ca}�ag̀n_a��̀ai�p¦n� |dGG |�u�GwG� JwJIJ� �GwG G�EG�JEJJJ
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