
UY BM4 NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc1p-Trdo-Hinhphüc 

S&  5548  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày CL rháng,fnám 2020 

TO TRINH 
• ., ., ., 

Quyet d!nh  dieu chinh chu tru'o'ng dau tu' dir an: 
Kho Itru trü chuyên diing tinh Quãng Tr! 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tirih 

CAn cü Lust T chüc chInh quyn dja ph.rang ngày 19/6/20 15; 

CAn Cu Lut si:ra di, b sung mt s6 diu cüa Lut T chCrc ChInh phci va 
Lut To churc chmnh quyên dja phixng ngày 22/11/20 19; 

CAn c'r Lut DAu ti.r Cong ngà.y 13/6/20 19. 

CAn cir Nghj djnh s6 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ca Chinh phü quy 
dlnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust  Dâu tu cong. 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi ding nhân dan tinh quy& djnh ctiu chinh 
chü trixcmg ctâu tu dx an Kho hxu tr chuyên d1ng tinh Quâng Trj vói các ni 
dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CIIUNG DI AN: 

1. Ten dr an: Kho itru trC chuyên ding tinh Quãng Trj. 

2. Chü d.0 ti.r: Ban quân 1 Dir an d&u tu xây dmg các cong trInh dan 

diing và cong nghip tinh. 

3. Di tuçrng thii hthng dr an: chInh quyn vâ nhân dan dja phu'ang, can 
b Trung tam li.ru trtr ljch sü flnh Quãng Trj. 

4. Dja dim thirc hin dir an: phu&ng Dông Lu'ong, thành ph Dông Ha, 
tinh Quáng Trj 

5. Tng v6n th%rc hin d an: 
- Ngãn sách Trung uang b sung có mc tiêu cho dja phu'ong: 38.630 

triu dông. 

- Ngân sách tinh t& ngun ban du giá trti sâ Chi cic hru tr Cu: 11.564 
triu dông. 

6. Th&i gian tin d thrc hin: 2021-2024 

7. Ca quan, dan vj thrc hin dr an: Ban quân 1 Dir an du ttr xây dirng 
các cOng trInh dan dung và cong nghip tinh. 

8. Mic tiêu du tu: dáp rng yêu cu bão quân an toàn lixu tnt tài 1iu, khu 
k5 thut xCr I tài 1iu, no'i phiic vii cong chüng và dáp üng nhu câu lam vic 
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hành chInh ci'ia Trung tam Liru trir lich  sCr tinh theo Thông iii s 09/2007/Ti'-
BNV ngày 26/11/2007 cüa Bô Ni vii hi.rOng dan ye kho li.ru tr€t chuyên diing. 

9. Quy mô du tu: Nhã lam vic vâ luu tr& 4 tang + tang ham, din tIch 
san 4.399,92 m2; thiêt bj diêu hôa không khI, phông cháy cha cháy, mng LAN 
din thoai và thang may vn chuyên tài 1iu 

10. Nhóm dix an: Nhóm B. 

11. Ngành, lTnh virc, chircing trInh sir dung nguôn van: Kho tang 

12. Hmnh thic dâu tu: xây drng mOi. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DUNG BAO cAo DE XUAT 
DIEU CHINH CHU TRIXONG DAU TIX DV AN 

Dr an Kho h.ru tr& chuyén diving tinh Quãng Trj dugc Hi dng nhân dan 
tinh thông qua chü tnrclng dâu tu tai  Van ban so 226/HIDND-KTNS ngày 
26/5/20 16 ye vic chü trlxclng dâu ti.r các dir an dã ducic thâm djnh nguôn von và 
khâ nAng can dôi von và duçc Uy ban nhân dan tinh phê duyt diêu chinh dir an 
tai Quyêt djnh so 1911/QD-UBND ngày 15/8/2016. Tuy nhiên, do kê hoach  dãu 
tu cong trung han  giai  doan  2016 - 2020 cüa tinh không dam bão kM näng can 
dôi nên dir an chixa the triên khai thi.rc hiên. 

Ngáy 3 1/12/2019, UBND tinh có van ban s 6080/UBND-NC v vic 
chuyên nhirn v1i chU dâu tu dir an Kho lixu trtr chuyên diing tinh Quâng Trj 

Ngày 31/8/2020 UBND tinh dA có van ban so 3983/UBNID-CN giao Ban 
quán 1 dir an dâu tix xây dirng các cong trmnh dan diing vâ cong nghip tinh 1p 
Báo cáo de xuât chCi truang dãu tli dçr an Kho luu trü' chuyên dirng tinh Quãng 
Trj. 

Ngày 6/11/2020, Ban quãn 1 Dr an du tu xây dng các cong trInh dan 
diing Va cong nghip tinh có Th trInh so 1 72/TTr-BQLDDCN thâm djnh Báo 
cáo de xuât diêu chinh chü truong dâu tu dir an Kho lisu trir chuyên diing tinh 
Quáng Trj 

Ngày 16/11/2020, Sâ K hoach vâ Du tu t chirc Hi nghj thm djnh 
Báo cáo dê xuât diêu chinh chü truang dâu tu dir an Kho luu trr chuyên dung 
tinh Quãng Trj v&i s1r tham gia cüa các Sà, Ban ngành lien quan va thông báo ' 
kiên kêt 1un cüa Hi nghj tai  VAn ban so 1897/SKH-TH ngày 18/11/2020. 

Ngày 27/1 1/2020, Ban quãn 1 Dir an du tu xây drng CC Cong trInhdân 
ding và cong nghip tinh có Th trInh so 1841FT'r-BQLDDcN hoán chinh ho s 
trInh thâm djnh tuân thu theo dung quy djnh cia pháp lut ye dâu tu cOng. 

,Ngày 30/1 1/2020, S Ké hoach và Dâu tu có Báo cáo so 597/BC-SKH-
TH kêt qua thâm djnh báo cáo d xuât diêu chinh chü truong dâu tu dir an Kho 
hru trü chuyên diing tinh Quáng Trj theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH M1JC HO sc KEM THEO 

1. Báo cáo d xutt chü truong du tu dir an 
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2. Báo cáo thm djnh chü truung dâu tii dij an 

Uy ban nhân dan tinh trInli Hi dông nhân dan tinh xern xét, quyt djnh phê 
duyt diêu chinh chü tri.rong dâu ti.r dir an Kho lixu trU chuyên diing tinh Quáng 
Tn.!. i 

No'i n/ia,,: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nlnr trén; HU TICH 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinli; 
- Sâ KHDT; 
- BQLDA DTXD các cong trInh DDCN; 
-Lisu VT, 

Vö Van Hwng 



I 



HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIET  NAM 
TINH QUANG Tifi Doe lap - Tiy do - Hnh ph tic 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V diu chnh chü trLro'ng du hr dr an: 

Kho lu'u trü chuyên dting tinh Quãng TrI 

HOI BONG NHAN DAN TINIII QUANG TR! 
KHOA VII, KY HQP THt 19 

Can c&Luçt T chic chInh quyn a'japhrong ngày 19/6/2015; 
Can ci Lut tha di, b sung m(5t so' diu cza Luát To' cliüc ChInh phz Va 

Lucit To chic chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019, 
Can th Lut Dcu tu- cOng ngày 13/6/2019; 
Can th Nghj d/nh so' 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2 02 0 cia C'hInh phz quy 

djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cza Luçit Dáu tu- cOng, 
Xét Ta trInh so' /77'r- UBND ngày / /2020 cüa Oy ban nhân dan 

tinh ye quyêt djnh diêu chinh chñ tru-ang ddu tu- dr an Kho lu-u trt chuyên dng 
tinh Quáng Tn. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh chü trwlng du hr dtr  an Kho luu tr& 
chuyên dung tInh Quãng Trj do Ban quail l Dr an du hr xây dirng các 
cong trinh thIn diing và cong nghip tinh quãn l dir an 

1. Miic tiêu du tix: dáp lrng yêu cu báo quãn an toãn lixu tr tài 1iu, khu 
k5 thut xü 1 tài 1iu, ncii phic v1 cong chüng và dáp irng nhu câu lam vic 
hành chInh cüa Trung tam Lru trU ljch sCr tinh theo Thông ttr so 09/2007/U-
BNV ngày 26/11/2007 cüa Bô Ni vi huàng dan ye kho luu trt chuyên ding. 

2. Quy mO du tu: Nba lam vic và luu trü 4 thng + tAng hAm, din tIch san 
4.399,92 m2; thiêt bj diêu hôa không khI, phông cháy chüa cháy, inng LAN 
din thoi và thang may 4n chuyên tài lieu. 

3. Nhóm dr an: Nhóm B. 

4. Tng müc dAu tu dir an: 50.194 triu dng. 

5. Ngun vn dAu tu: 

- Ngân sách Trung trcing b sung có mic tiêu cho dja phuing: 3 8.630 triu 
dông. 

- Ngân sách tinh tr ngui1 ban du giá try sâ Chi cyc lu'u trQ Cu: ii .564 

triu dông. 

6. Dja dim thirc hin dir an: phu&ng Dông Luong, thânh ph6 Dông Ha, 
tinh Quâng Trj. 
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7. Th&i gian, ti& d thixc hin du an: 2021-2024 

8. Ngânh, lTnh virc, chuo'ng trInli sfr ding ngun vn: Kho tang 
. Dieu 2. To chwc thire hiçn 

UBND tinh chi dao  Ban quãn 1 Di,r an du tu xây drng các cong trinh dan 
ding và cong nghip tinh chü tn, phôi hqp vâi các ca quan lien quan hoàn thành 
di an Kho hru trt chuyên diing tinh Quãng Trj trInh cap có thâm quyên quyêt 
djnh dâu ti.r dr an theo dáng quy djnh cüa Luat  Dâu t'x cOng và pháp 1ut lien 
quan. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. Uy ban nhân dan tinh chi do Ban quãn 1 Dr an du ti.r xây d%mg các 
cong trInh dan ding và cong nghip tinh và các cci quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. Thu&ng trVc  Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 
To di biêu Hi dông nhân dan tinh, di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçrp 
vth Ban Thixing trrc Uy ban Mt trtn To quôc Vit Nam tinh và các to chCrc 
chInh trj xA hi giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay báo cáo Hi dông nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyt nay dic Hi dng than dan tinh Quãng trj, Khóa VII, K' hçp 
thir 19 thông qua ngày . . .tháng . . .näm 2020 và có hiu lirc ké tr ngày thông 
qua.!. 

Noi nI,n: 
- Nhu Diu 3; 
- TI Tinh üy (dê báo cáo); 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các ban I-IDND tinh; 
- Các S&: KI-IDT, Tài chinli; 
- Ltru VT. 

CHU T!CH 

Nguyen DSng Quang 



UBND TIN}I QUANG TRT CQNG HOA XA HQI CI{U NGHIA VIT NAM 
SO ICE HOACH VA DAU TIY *)c 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 5 j- /BC- SKH-TH Quáng Trf, ngày 0 tháng44 nám 2020 

BAO CÁO 
drnh Bao cáo dê xuât thêu chinh chü trtrong dáu tir 

Al C"'
Kho kru trfr chuyên ding tinh Quang TrI 

r'i,r  )O0Urt.,4 , 

L1  Ngy .di4L.J Kinh gri: Uy ban nhân dan tinh 

Du tr nhn dirge Th trInh so 184/TTr-BQLDDCN ngày 
quãn I dr an du tu xay drn các cong trInh dn diving và 

cong nghip tinh trInh thâm djnh Báo cáo dê xuât diëu chinh chü trtrong dâu tu dir 
an Kho hxu trit chuyên diing tinh Quãng Trj. 

Sau khi xem xét ho so di an, So Kê ho?ch và Dâu tu báo cáo két qua thâm 

djnh Báo cáo dê xuât diêu chinh chü tnxcrng dâu tu dr an nhix sau: 

Phnthfrnht 

TA! LIEU THAM B!NH A TO CH(J'C THAM BINH 

I. HO Si TAI LIU THAM B1NH 

1. Ti trmnh d nghj thrn djnh diu chinh chü trirang du tu dir an. 

2. Báo cáo d xuAt diu chinh chU twang dAu tu. 

II. CAC CAN cU PHAP L'' BE THAM B!Nll 

1. Lust Dãu tu cong s 39/2019/QH14 ngây 13/6/20 19. 

2. Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ci.'ia Chmnh phü quy djnh 

chi tiêt thi hành mOt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

3. Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa ThU tuOng ChInh 
phU quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu eUa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cUa Uy ban Thiràng vii Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mrc phân bO von dâu tu cong nguôn 
ngan sách nhà nuOc giai don 202 1-2025; 

4. Van ban s 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 cUa BO K hoch và Du 

tu ye vic phân bO kê hoch vOn NSNN näm 2021; 

5. van ban s 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 cUa UBND tinh v vic 
giao thâm djnh nguOn von và to chUc thâm dnh Báo cáo de xuât chU twang dâu 
tar các dir an di,r kiên khOi cOng mOi trong kê hoch riãm 2021 và giai do?n 2021-
2025; 

6. Van ban s 3983/LJBND-CN ngày 31/8/2020 cUa UBND tinh v vic giao 
nhim vii Ip báo cáo de xuât chU twang dâu tar dir an. 
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8. Van ban s 226/HDND-KTNS ngày 26/5/2016 cüa Hi dong nhân dan 
tinh ye vic chU truang dâu tx cac dir an dà duçic thám djnh nguôn von Va khá 
nang can dôi von. 

9. Quy& djnh s 1911/QD-UBND ngày 15/8/20 16 cüa UBND tinh v vic 
phê duyt diêu chinh dr an dâu tir xay dirng cOng trInh Kho liru trC chuyên diing 
tinh Quáng Trj; 

10. Quyt djnh s 1784/QD-TTg ngày 24/9/2010 cüa Thu trnng ChInh phU 
phé duyt Dê an H trçl xay drng kho luu trt chuyên dirng các tinh, thành phô 
trirc thuc Trung Iwng. 

11. V ban s 6O8OIUBND-NC ngày 3 1/12/2019 v vic chuyn nhim vi 
chiX dâu tu dir an Kho hru trtt chuyên dvng  tinh Quang Trj. 

12. Van ban s 1897/SKH-TH ngày 18/11/2020 ci'ia Si K ho?ch Va Dâu 
tu ye viêc 9 kiên kêt 1un cüa Hi nghi thm djnh diêu chinh báo cáo dê xuât 
chü trtwng dâu tu dr an Kho km trtr chuyên dung tinh Quãng Trj. 

Ill. iO CHiJ'C THAM BJNH 

1. Dcm vj chü trI thm djnh: Sâ K hoach vA Du lit 

2. Dcm vj phi hcrp thm djnh và don vj lien quan khác: UBMTTQVN tinh; 
Ban Kinh tê Ngãn sách - I-IDND tinh; các Si: Tài chInh, Xây dirng NOi  vit và 
Ban quãn 19 dir an dâu tu xây dirng các cOng trinh dan diing và cong nghip tinh. 

3. HInh thirc thm djnh: T6 chrc hçp. 

Phn thu hai 
\ MEN THAM B!NH D1J' AN 

I. MO TA THÔNG TIN CHUNG DV AN BA BUqC HBND TINT! 
THONG NHAT CHU TRIIaNG DAU TLI 

1. Ten dr an: Kho li.ru tr€t chuyên dung tinh Quãng Tn 

2.Dránnhóm:B. 

3. Cp quyt djnh chU tnwng dAu tu dr an: Hi ding nhân dan tinh. 

4. Cp quyt djnh du lit dir an: Uy ban nhân dan tinh. 

5. Dia dim thirc hin dir an: phung DOng Lucing, thãnh ph6 DOng Ha, 
tinh Quãng Trj 

6. Quy rno dAu tu: Nhà lam vic và hru tr0 4 tAng + tAng hAm, din tIch san 
4.162 m2; thiêt bj diêu boa không khI, phOng cháy chUa cháy, mng LAN din 
thoai và thang may v.n chuyên tâi 1iu. 

7. Tng mirc dAn lit dir an: 45.775 triu dng; 

8. Ngun vn dAu tu: 

- Chucmg trInh miic tiêu phát triAn kinh t xâ hi các vIng: 38.630 triu 
dong. 
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- Ngan sách tinh tr ngun ban du giá tri sâ Chi ciic km trü Cu: 7.145 triu 
dông. 

9. Thai gian thrc hin: Näm 2016-2020 

II. MO  TA THÔNG TIN CHUNG DV AN WEU CHiNH 

1. Ten dr an: Kho luu tr chuyên di,ing tinh Quãng Trj 

2.Diránnhóm:B. 

3. CAp quy& djnh chü trtxong dAu lit di,r an: HOi  dng nhân dan tinh. 

4. CAp quyt djnh dAu lit dir an: Uy ban than dan tinh. 

5. Da dim thirc hin dir an: phung Dông Lucing, thãnh ph Dông Ha, 
tinh Quãng Trj 

6. Quy mô du lit: Nhà lam vic và km trC 4 tAng + tAng hAm, din tIch san 
4.399,92 m2; thiêt bj diêu hOa không khI, phOng cháy chua cháy, mang LAN 
din thoi và thang may vn chuyên tài !iu. 

7. Tng müc d&u lit dix an: 50.194 triu dong; 

8. Ngun vn dAu lir: 

- Ngãn sách Trung i.rclng b sung có mitc tiêu cho dja phi.rcing: 3 8.630 triu 
dông. 

- Ngân sách tinh tr nguAn ban dAn giá tri sâ Chi cic lixu trQ' Cu: 11.564 
triu dông. 

9. Ngànli, Iinh vrc, chucing trinh sfr ding nguAn vAn: Kho tang 

10. Thai gian thirc hin: Näm 202 1-2024 

Ill. TONG HQP KEEN THAM D!NH  CUA CAC DON V! PHOI H(P 

Ngày 16/11/2020, S& K hoich và DAu lit tA chirc Hi nghj thAm djnh Báo 
cáo dé xuât chU tracing dau ta dir an vOi sir tham gia cüa các So!,  Ban ngành lien 
quan vâ dä có van ban tong hcip kiên so 1 897/SK}1-TIH ngày 18/11/2020 gi:ri 
Ban quán I dr an dâu lit xây drng các cong trInh dan d1ing và cong nghip tinli 
dê chinh sCra, hoân chinh ho sci. 

IV. V KEEN THAM DINII  CUA SO KE HOCII VA DAU TU' 

1. L do vã ni dung diu chinh chü trtrcYng dAu tir: 

1.1. Ly do dieu ch,nh 

Dr an Kho km trü chuyên dimg tinh Quãng Trj chrcic HOi dng nhãn dan 
tinh thông qua chü tracing dâu lit t?i van ban so 226/HDND-KTNS ngày 
26/5/2016 ye vic chü trixcing dâu lit các dir an dâ daqc thâm djnh nguôn von và 
khã nän can dôi von và duçic Uy ban than dan tinh phê duyt diêu chinh dir an 
ti Quyêt djnh so 1911/QD-UBND ngày 15/8/2016. Tuy nhiên, do kê hotch dâu 
tix cong trung hn giai do?n 2016 - 2020 cüa tinh khOng dam báo khá näng can 
dOi nen dr an ch.ra the triên khai thuc hin. 
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Di,r an thuc di tucYng duçc dtra vao k hoach dAu tu cong trung h?n  giai 
do?n 2021-2025. Can cCr quy djnh tii khoãn 2 Diu 52 Lust  Dâu tu cong so 
39/2019/QHI4, ngày 3 1/8/2020 UBND tinh dâ co vAn bàn sO 3983/UBND-CN 
giao Ban quàn 1 dr an dAu tu xay drng cac cOng trInh dan dicing vã cOng nghip 
tinh 1p Báo cáo dê xuât chü tn.rcing dâu tu dir an Kho liru tri chuyên diing tinh 
Quãng Trj. 

Sau khi Ban quãn 1 di an du tu xay dirng cac cOng trInh dan dung vA 
cong nghip tinh thrc hin rà soát ni dung du tu dx an nhAm dam bão phü hcp 
tInh hlnh thire tin thI có mt so ni dung diu chinh so vâi các ni dung dAu tu 
dà di.rçic HOi  dông nhân dan tinh phê duyt. Do vy, dir An phãi thrc hin thu tçic 
diêu chinh chü tnrcing dâu ti.r theo uy djnh t?i  khoAn 2 Diêu 101 Lust Dàu ttr 
cOng so 39/2019/QHI4 lAm ca s triên khai thirc hin các buâc tiêp theo. 

1.2. N5i dung dieu chinh 

1.2.1 Quy mô dtu Lu': diu chinh din tich sAn tr 4.162 m2  len 4.399,92 
m2. L do: theo quy mô dA ducic HDND tinh phê duyt t?i  vAn bàn sO 
226/HDND-KTNS ngAy 26/5/2016 chi tn ding cos chênh cao dê lAm tang ham 
khôi kho liru trO', lam ni thu thp và chinh l tAi 1iu, cOn khu virc khOi hAnh 
chInh xay kè vA däp dat tOn nén. Nay dC nghj diêu chinh t.n dung cos chênh cao 
lAm tang ham cho toAn b cOng trInh dê bô sung gara Xe, phOng k thu.t din 
nuc, nhAm phát huy tOt hcm dày chuyên cOng nAng cho cong trInh. 

1.2.2. T6ng iná'c diju Lw: diêu chinh tü 45.775 triu dng len 50.194 triu 
clOng. L do: + Cp nht don giá vA các djnh mirc mói hin hAnh. 

+ Diu chinh din tIch b nuOc t 117 m3  len 225 m3  d dam bão 
tang liru h.rçing và thñ gian chtra cháy theo Quy chuân QCVN 06:2020/BXD - 
Quy chuAn quOc gia ye an toAn cháy cho nbA vA cong trInh. 

(Co bang giái trInh chi tilt tang tang ln&c dcu lu' kern thea) 

1.2.3. Ngun v6n Ju 1w: 

+ Diu chinh ten ngun vn tr "Chuing trInh mitc tiêu phát trin kinh t xA 
hi các vüng" thAnh "Ngân sách Trung ircirig bO sung Co miic tiêu cho dja 
phtnmg" nhAm dam báo quy djnh hin hAnh. 

+ Diu chinh mirc vn cüa ngun bàn du giá tru s& Chi cue  1uu trO Cu: tr 
7.145 triu dông len 11.564 triu dOng. 

1.2.4. TJzô'i gian thrc h4n: diu chinh tü "NAm 2017-2020" thAnh "NAm 
202 1-2024" nhAm dAm bâo quy djnh hin hành vA khA nAng cAn dôi von. 

2. Ni dung Báo cáo d xut diu chinh chü trtroiig du tir: 

2.1 Sy' cn thug du Lw de an: 

Kho li.ru trtr tinh QuAng Trj duqc dâu tu xây dijng và dua vAo sir dung tr 
nm 2002. COng trinh cO din tIch kho Itru trCi eht hçp, không dü src chira tAi 
lieu np km tr các S&, Ban ngAnh và cac ca quan trong tinh; phOng lam vic cüa 
can b ca quan cOn thiêu; chua có các khOng gian phuc vçi cong chung, khOng 
gian thuc hin nghip vii VA xir l k thuat  tAi lieu; chua có du h thng k5 thu.t 
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quy djnh nhu: h thing PCCC, diu hoà không khI, h th6ng bão v kho; mt s 
tithng có hin tuçlng ntrt, thâm dot do th?yi tiêt khc nghi; trang thiêt bj cCI k, 
không dam bào cho vic bão quántài lieu lâu dài. Hin nay, Trung tam dang 
hu&ig dan các cci quan, to chirc tiên hành thu thp, chinh l tài lieu, thra vào 
Lixu trifl jch si'r bão quán theo quy djnh. Nhung vài so hrcmg tãi lieu tr các &ln 
vj chuyên ye Kho luu trft tinh ngày càng nhiêu nen Trung tam không dáp Crng 
duqc diêu kin dé tiêp nhn them tài lieu. Mt khác, tài lieu hru trft dang bão 
quàn hâu bet là tài lieu bang giây, trong các diu kin môi trixông khI hu nhit 
dâi gió müa nên nhiêu khoi tài 1iu dä xuông cAp, nguy ccr hu hông là rat Ian. 

Dng thà'i, thrc hin Quyt djnh s6 458/QD-TTg ngày 03/4/2020 cüa Thu 
nrong ChInh phü phê duyt Dê an "Li.ru tr tâi 1iu din tr cüa các cr quan nhà 
nuâc giai do?n 2020 - 2025"; Kê hoach so 3535/KH-UBND ngày 04/8/2020 
UBND tinh Quãng Trj ye thrc hin Dê an Luu tr tãi 1iu din tir cüa các c 
quan nhà ni.rac trên dja bàn tinh Quâng Trj giai don 2020-2025 vic dâu tu xay 
dimg Kho lim ti-Ct chuyên diing tinh Quãng Trj là het sCrc can thiêt và cap bach. 

2.2 Se tuân thá các quy djnh cáa pháp lu(ut trong n3i dung h so' trinh 
thm djnh: NOi dung h s trinh thAm djnh cci bàn tuãn thu theo dUng quy djnh 

cUa pháp lut v du tu cong. 
2.3. Sy' phà hçrp viii các myc lieu ckiln lwrc; id hoqch và quy hoqch 

phát trkn kink t - xd k3i yang, lank tiui; quy hozch phát trin ngànk, link 

vy'c: 
PhU hcip Quyt djnh s6 1784/QD-TTg ngày 24/9/2010 cUa ThU tt.ràng 

ChInh phU v vic phê duyt D an "Ha trçi xây di,rng kho luu trCt chuyên diing 

các tinh, thành phô tnrc thuc Trung wmg" 
PhU hcp vài nhim vii, quyn hn và th chirc bO may cUa Trung tam Lm.i 

trO Ljch sr tinh Quãng Tij theo Quy& djnh s 191/QD-UBND ngày 24/01/2019, 
và Quyet djnh s6 2722/QD-UBND ngày 24/9/2020 ci:ia UBND tinh Quãng Trj. 

2.4. S(tpkü hpo viii lieu chIphân logi dy an n/tern B: Viec phân loi dir 

an dam bão theo quy djnh tai khoãn 4, Diu 9 Lut DAu tu cong s 
39/2019/QH2014 ngày 13/6/2019. 

2.5. Cdc nci  dung quy djnh tyi Diu 31 cüa LuIl Jiâu Lw công: 
2.5.1. Myc tiêu dàu Lu': dáp 1rng yêu câu bão quãn an toàn hru trEt tài lieu, 

khu k5 thut xir l tài 1iu, ncii phiic vi cong chuing và dáp rng nhu cu lam vic 
hành chInh cUa Trung tam Luu trCt ljch str tinh theo Thông tu s6 09/2007/IT-
BNV ngày 26/11/2007 cUa Bô Ni vi hithng d.n v kho kru trt chuyên diing. 

2.5.2. Quy mô, kink thác diu Lw, phim vi, tljz dirn, din tIck dat cEn sfr 
dyn': duc xác djnh vâi tOng quy mô 14.319 met giá. darn bão phU hçip yOi quy 
chuân hin hành và dir báo khôi hrcmg tài 1iu thuc nguôn np h.ru 30 näm tâi. 
DOng thri dam bão nhu câu din tIch khu hành chinh, khu vrc xcr 1 nghip vii 
lixu trct, khu vi.rc lap dt thiêt bj k thut và khu phic vi cong chUng theo quy 
dnh. 

2.5.3. Thôi gian, tthn d3 th(rc hin: Dir kin tiM dO triM khai thirc hin va 
k hoach vM du tu cho digr an là 4 näm, ti.r nàm 202 1-2024 là phU hcip vri quy 
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djnh t?i khoãn 2 Diu 52 Luat DAu tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/20 19 và 

khã näng can di vn cüa dja phuGng. 

2.5.4. Yêu du thilt kl: dam bão theo dung milc tiêu dAu tu cüa dii an và 

quy djnh hin hành. 

2.5.5. T6ng mfrc ithu tu' dr an: ducic khai toán trên co sO Sut vn dAu tu 
xay drng các con trInh tuong tr trên dja bàn và phii hçip vâi quy djnh hin 
hánh. Tong müc dâu tu dir an dii kiên 50.194 triu dông. Dê nghj các buc tiêp 

theo phái rà soát, tInh toán dam bâo theo dung các quy djnh lien quan. 

2.5.6. Ngun v6n và khá náng can d6i van: 

Dñi vói nguEin v6n Ngân sách Trung u'o'ng boZ sung có myc lieu cho dia 

phwong: Duqc sij thông nhât cUa HDND tinh tai Van ban so 233/HDND-KTNS 
ngày 14/8/2020, UBND tinh d ban hành Báo cao so i 83/BC-UBND ngày 

14/8/2020 ye Kê hoch dâu tu Cong nm 2021 báo cáo B Kê beach và Dâu ti.r, 

B Tài chinh; trong do d di,r kiên kh&i cOng mOi dir an tr nguOn vOn ngãn sách 

trung i.nng bô sung có mvc tiêu cho dja phucing. 
Von Ngân sách trung ucing h trçY miic tiêu giai don 2016 - 2020 cUa tinh 

duqe Trung ucing giao tong nguôn là 3.242,928 t dOng và phân hO hang näm là 

2.473,73 1 t dOn. Can cir quy djnh tai Khoân 2 Diêu 55 Lust Dâu tu cong 2019 

"lap kê hoqch ddu tu cong trung hçxn giai dogn sau v&i tong rnt'c von dáu tic 
cOng dy' kiên bang tOng rni'rc vOn dáu tic cong cña kê hoçich dOu tic cOng trung 

hgn giai don trzthc". Theo do, kê hoach vOn ngân sách trung ticing bô sung có 

mictiêu giai doan 2021 - 2025 cüa tinh d kiên khoâng tr 2.500 t' dOng - 3.250 

t' dông. 
Thrc hin Van bàn sO 5085/BKHDT-TH ngày 7/8/2020 cOa B Kê hoach 

và Dâu tu ye vic tiêp tic tong hqp nhu câu dâutu vOn NSTW giai doan 2021-
2025, ngày 18/8/2020 UBND tinh cO van ban so 2784/UBND-CN ye vic tong 
hp thu câu dâu tu von NSTW giai don 2021-2025. Theo do, nhu câu vOn 
NSTW bô sung có mic tiêu cho các d an chuyên tiép tü' giai doan 2016-2020 
sang giai doan 202 1-2025 là 574,039 t dong; so von cOn 1a dê d kiên khäi 
cong mâi khoáng 1.926 t dOng - 2.676 t9 dong. 

Nhu vy, nguôn von ngãn sách trung ucing bO suna CO mic tiêu cho dla 

phucmg dam bão khã näng can dôi von cho d an d kiên khOng qua 3 8,63 t' 

dong trong giai don 202 1-2024. 

D61 vó'i nguEn ban d4u giá try so Chi cyc Iwu trü' Cu: Ban quãn l' dir an 

dâu tu xây ding các cOng trInh dan ding và cOng nghip tinh dã lam vic vói Sâ 

Tài chInh dê xây di,rng c11 the quy trInh dâu giá trti sâ cü và tInh toán sci b 

nguôn von dâu giá trii sâ Cu thee dung quy djnh vOi giá tam tInh là 

16.566.335.000 dOng. Can c1r Dieu 18, Nghj djnh 167, nguOn von duçic bo tn 

cho dbang 70% giá ban Tr sO cü là 11.596.434.000 dOng (lam trOn là 11.596 

triu dOng) so vâi mirc von dê xuât 11.564 tniu dong d dam b khá nang can 

dOi vOn cho dir an (Co biên ban lam vic kern theo). 

2.5.7. Các chi phi lien quan trong qua trInh quàn 1' 4n hành, khai thác si:r 

dung và duy tu bão duong cong trinh thc hin thee quy djnh hin hành. 
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2.5.8. Gidi p/lap bâo v môi trwàng: Báo cáo d xut diu chinh chU 
tnrong dâu ti.r có nêu sa bO mt so giái pháp giám thiêu o thim môi trung và 
trách nhim, vai trô cüa các don vj lien quan trong qua trInh thi cong. Dê nghi 
Chü dâu tir chi dto nghiêm tic thrc hin cac giái pháp dâ dê ra và giám sat cht 
ch các bin pháp thi cOng xây dirng cong trInh dam bào an toàn môi truäng, lao 
dng khi qua trInh thi cong din ra. 

2.5.9. Hieu quádu tw. d1r an duqc du tir hoãn thành sê gop phân cái t?o 

nâng cap b mt kiên trüc, cãnh quan khu virc ngày càng khang trang, hoàn 
thin; phic vv cho nhu câu và tiêu chu.n sinh hot ngãy càng cao cüa xâ hOi. 
'11mg buàc xây dtrng b mt van hOa - xã hOi thành phô van minh và hin dai. 

2.5.10. Gidi pháp ti chá'c Ihyc hin: D nêu rö trách nhim, vai trO cüa 

các dcin vj lien quan trong qua trInh xay dimng, quán 1, 4n hành. Tuy nhiên, 

trong các buâc tiêp theo, C*fl bO sung them mOt sO giãi pháp cii the trong qua 
trInh to chirc thirc hin dr an dam bão thi cong cOng trInh theo dung quy djnh ye 
quán 1 chat li.rcing cong trInh, hiu qua si.'r dung lâu dái ben v€ng. 

V. KET LUAN: 
Dr an Kho luu trct chuyên ding tinh Quáng Tn dü diu kin d trInh cp 

có thâm quyên quyêt djnh diêu chinh chü trircing dâu tu và triên khai các buâc 

tiêp theo 

Trên day là kin thm djnh cUa S& K hoich và Du ttx v diu chinh 
chü trucing dâu tu dir an Kho Itru trtt chuyên ding tinh Quãng Trj, kInh trInh 
UBND tinh xem xét, báo cáo HDND tinh diêu chinh chü trucmg dâu tu d1r an.!. 

Nii izhin: . oOc 
- Nhir trên; 
-HDNDtinh; 
- Ban QLDA DTXD các cong trinh DD&CN tinh; 
- Ban Giám d& Si; 
-LuuVT,TH. 

trong Chi Trung 
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