
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG TRI 

S&9  /TTr-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Quáng Trj, ngày 03 tháng  3  nám 2021 

T€ TRINH 
Quyt djnh chü trtro'ng du tu dir an: Tru sr lam vic 

So' Van hóa, Th thao và Du ljch Quãng Tr! 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Can cir Lut T chi'rc chInh quyn dja phixang ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can c1r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust Dâu tu công; 

Uy ban than dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chO trirang 
dau ti.r du an Tru s lam viêc S Van hóa, The thao và Du ljch Quâng Trj vói 
các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG Dif AN: 

1. Ten dir an: Tr s& lam viêc Sà Van hóa, Th thao và Du ljch Quáng Trj. 

2. Ca quan 1p báo cáo d xu.t chü truang dtu ti.r: S& Van hóa, Th thao 
và Du ljch tinh Quãng Trj 

3. Di tuqng thii huâng dir an: S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh 
Quáng Trj 

4. Dia dim thuc hiên dir an: Phung DOng Thanh, thânh phô Dông Ha, 
tinh Quãng Trj 

5. Tng vn thirc hin dr an: 

- Ngun vn d.0 tu: vn ngân sách dja phucng can dM theo tiêu chI. 

- Müc vn du tu: 30.000.000.000 dng (Ba mzrcri tj dng). 
6. Thèi gian tin d thirc hin: 2021-2023 

7. Muc tiêu d.0 tu: 

Dir an duoc du tu xây dirng m1i, nhm mvc tiêu dáp üng nhu cu lam 
viéc cho can bô, cOng chüc và nguii lao dng Sâ Van hoá, The thao vá Du ljch 
tinh Quáng Trj sau khi duçrc chuyên qua vj trI mói; tao thun 1ci cho cong vic 
vá các giao djch vOi ngl.ri dan và cac dan vi lien quan trong giai doan nay cüng 
nhu phát triên ye sau. V&i vic dâu tu xây dirng mt trii sâ lam vic hin dai, 
dam bâo các tiêu chuân ye din tIch lam vic, chat Iung khI hau, các tiêu chuân 
vâ quy chuâ.n xay dirng hin hành cüa Vit Nam sê gop phân nâng cao hiu qua 
hoat dng trong cOng tác quán l hành chinh cOa tinh Quáng Trj. 
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Dir an dixçic du tu nhm tao  dim nhn kintrüc cho khu virc Bc soog 
Hiêu, gop phân xây dirng cãnh quan không gian, day manh phát triên cci sâ ha 
tang kién trüc và quy hoch xây dirng cüa thành phô Dông Ha nói riêng vâ tinh 
Quáng Trj nói chung, phü hçp vth diêu kin cña dja phuang, có tInh djnh htxâng 
lâu dài. 

8. Quy mô dâu tu': 

* Khi nhà lam vic xay drng mOi cao 05 tang + 01 tAng trt (d xe cüa Co 
quan và CBCNVC) vâi tong din tIch xây dirng khoãng 2.044m2, vOi các khOi 
chrc nãng nhu: sánh khánh tiêt; phông lam vic; phông truyên thông; phOng tiêp 
khách; phông hop; phông tiêp dan; phOng may móc - k thut; hi tru'&ng 250 
chô.. 

* H thng h tAng k thut vâ phi trV khác: 

Khi nba d xe khách, nhà bão v vOi tng din tIch khoãng 106m2. 

Din tIch cong ctng (San vix&n, ththng ni b, ct c?) khoâng 5.015m2. 
Cng, hang rào khoãng 322m. 

H thng h tAng k thut lien quan: H thng cAp, thoát nixc; H thng 
PCCC; H thông Cap din; H thông diêu hoà không khI; H thông thông tin lien 
lac; H thông cay xanh... 

9. Nhóm du an: Nhóm C. 

10. HInh thc dAu ti,r: Xây dirng mOi. 

II. QUA TR!NH TRIEN KHAI xAY DVNG BAO cAo BE XUAT CHU 
TRUNG DAU TU DI AN 

Ngày 18/4/20 18, UBND tinh Co Thông báo s 34/TB-IJBND v kin kt 
lun cüa Chü tjch UBND tinh Nguyen Düc ChInh tai  buôi lam vic vâi Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch; theo do dông dé Sâ Van hóa The thao Va Du ljch sira 
chüa rnt so hang mi1c cap bach cOa tru sà lam viêc Sâ Van hóa, The thao va Du 
ljch; ye lâu dài S Van hóa, The thao và Du ljch nghiên c1ru, to chirc quy hoch 
iai mt bang và xây dirng trii si lam vic mOi phü hqp vOi quy hoach quãng 
tru'&ng Trung tam van hóa. 

Ngây 29/8/2018, UBND tinh có Cong van so 3744/UBND-VX v vic dê 
xuât chü truong dâu tu' dir an xây dirng trii sO SO Van boa, The thao và Du ljch; 
theo dO thông nhât dé xuât chO truong dâu tu' dir an: xay dirng tni sO lam vic SO 
Van hóa The thao và Du ljch va hoàn chinh khuôn viên Quáng tnrOng Nhà van 
hóa trung tam tinh. 

Ngày 12/7/2019, TJBND tinh có Thông báo s 96/TB-UBND kin kt 
1un cña Phó ChO tjch UBND tinh Hoàng Nam ye phisong an xay drng tuyên di 
b tai thành phô Dông Ha; theo do thông nhât ch9n Tuyên phô di b dém t?i 
thành phO DOng Ha trong phm vj giOi hanh: Khuôn viên Trung tam Van hóa — 
Din ãnh tinh, dirOng Hung Vuong qua Quáng trumg, &rO'ng Lê Hông Phong 
qua Quâng truOng, thrOng tü QuOc 1 9 vào SO Van hóa, The thao và Du ljch 
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kéo dài vông v dithng Hung Vi.rong (ben hông Trung tam van boa din ãnh 
tinh) den doan nôi di.thng Lê Hông Phong. 

Tir nãm 2020, thirc hin chü trucing cüa UBND tinh diu chinh quy hoch 
nhäm hoàn chinh Quy hoch t)' l 1/500 khu virc quãng tru&ng trung tam van 
hóa tinh nên Sâ Van boa The thao vâ Du ljch phái di d&i, không có chô lam 
vic, phái sap xêp chô lam vic tm th?yi tai  hành lang tang 2,3 cüa nhà van hóa 
trung tam tinh. 

Ngày 24/1 1/2020, UBND tinh có van bàn s 5386/UBND-TN vvic giao 
dat xây drng trV s mi Sâ Van hóa The thao vã Du ljch; theo do dong chü 
trirong giao dat dê S Van hóa, The thao và Du ljch xây dirng Trij s& mi ti khu 
quy hoch dat tri sà Co quan (k hiu lô CQ) thuc khu do thj Bäc Song Hiêu, 
vài din tIch khoãng 5.700 m2  dat. 

Ngày 02/3/2021, UBND tinh có Cong van so 694/UBND-CN ye vic giao 
nhim vçi 1p báo cáo dê xuât chü tnrcmg dâu Ui dir an; theo do dã giao S& Van 
hóa The thao và Du ljch chü tn, phôi hçip vOi BQL Dirán Dâu tu xây dirng các 
cong trInh dan dung và cOng nghip tinh 1p báo cáo dê xuât chü truong dâu ttr 
dir an Tr so lam vic SO Van hóa The thao và Du ljch tinh Quãng Trj. 

Ngãy 02/3/2021, SO K hoach và Du tu t6 chirc Hi ngh thm djnh Báo 
cáo dê xuât chü trucing dâu tix dir an vOi si1 tham gia cüa các SO, Ban ngành lien 
quan và dã duc SO Van hóa, The thao và Du ljch chinh sOa, hoàn chinh ho so 
tai Báo cáo so 24/TTr-SVH ngày 02/3/2021 dê xuât chu truong dâu tu dir an. 

Ngày 03/3/2021, SO K hoch và Du tLr có Báo cáo s 85/BC-SKH-TH k& 
qua thm djnh báo cáo de xuât chü tnrang dâu Ui dir an Tr sO lam vic SO Van 
boa The thao và Du ljch tinh Quáng Tn theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH MIJC HO SU KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truong dâu Ui dir an 

2. Báo cáo thm djnh chü tnrong du Ui dr an. 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh phe 
duyt chü tnrong dâu Ui dir an Tr sO lam vic SO Van hóa The thao và Du ljch 
tinh Quáng Trj./. 

Noinhân: 
- Nhii trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Si KH&DT; 
- Sâ VH1T&DL; 
- LLrU VT, CN, VXT./!45 



HQI BONG NHAN DAN 
T!NH QUANG TRj 

So: /NQ-HDND 
(Dir tháo) 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
DcLp-Tiydo-Hanh phóc 

Quáng Tn, ngày tháng näm 2021 

NGH! QUVET 
V chü trtro'ng du tir dty an: Tni s& Jam vic 
S& Van hóa, Th thao và Du Jjch Quãng Tr 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRI 
KI-IOA VII, K HQP THU 20 

Can ci Luç2t Ta chic chInh quyn dja phurxng ngây 19/6/2015; 

Can ci'r Lu2t tha dai, b sung mt sO' diu cia Luát Ta chi'c GzInh phü và 
Luát To ch&c chInh quyên djaphuv'ng ngày 22/11/2019 

C'án ci Luçt Dau tir cOng ngày 13/6/2019. 

C'án ci Nghi dfnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa C'hInh phü quy 
dfnh chi tiét thi hành mc5t so diêu cza Lu2t Dáu hr cOng. 

Xét T&trInh sO' /TTr-UBND ngày / /2020 cza (Jy ban nhán dan 
tinh ye quyêt d/nh chü trutrng dáu hr dr an Try so lam vic SO Van hóa, The 
thao và Du ljch Quáng Trj. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phê duyét chü trwrng du tir dir an Trii sr lam vic S& Van 
hóa, The thao và Du lch Quãng Trj 

1. Mic tiêu du tix: hin thrc hóa xây dirng cong trmnh dáp irng nhu cu 
lam vic cho can b Sâ Van hoá, The thao và Du ljch tinh Quang Trj sau khi 
duçic chuyên qua vj tn mdi. Tao  thun lcii cho cong vic và các giao djch vâi 
ngLri dan và các dan vj lien quan trong giai doan nay cQng nhii phát triên ye 
sau. VOi vic dâu tii xây dirng rnt trii s lam vic hin dai,  dam bão các tiêu 
chuân ye din tIch lam vic, chat lucing khI h.u, các tiêu chuân và quy chuân 
xây dirng hin hành cüa Vit Nam s gop phân nâng cao hiu qua hot dng 
trong cong tác quãn l' hành chInh cüa tinh Quãng Trj. Dr an di.rçic dâu tu nhäm 
tao diem nhân kiên ti-nc cho khu v'rc, xây dirng cánh quan không gian, gop phân 
day manh  phát triên Ca sâ ha tang kiên triic và quy hoach xây dirng cüa thành 
phô Dông Ha nói riéng và tinh Quáng Tr nói chung, phü hqp vâi diêu kin cüa 
dja phuang, có tInh djnh hirâng lâu dài. 

2.Quymôdutu: 

* Khi nhà lam vic xây drng mth cao 05 tng + 01 tng trt (d xe cüa ca 
quan và CBCNVC) vâi tong din tIch xây dirng khoáng 2.044m2, vyi các khOi 
chi.'rc nãng nhu: Sãnh khánh tiêt; Phàng lam vic; phOng truyên thông; phOng 
tiêp khách; phOng hçp; phông tiêp dan; phông may móc - k thut; hi tnrông 
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250 ch... 

* H thng ha tAng k thut và phii trçi khác: 

Khi nhâ d xe khách, nhà báo v vth tng din tIch khoàng 106m2. 

Din tich cong cong (San yuan, ththng nti b, ct ca) khoâng 5.015m2. 
Ctng, hang rào khoáng 322m. 

H thng ha tAng k thut lien quan: H thng cAr, thoát nuac; H thng 
PCCC; H thông cap din; H thông diêu hoà không khI; H thông thông tin lien 
lac; H thông cay xanh. 

3. Nhóm dir an: Nhórn C. 

4. Tng mrc dAu ti.r dir an: 30.000.000.000 dng (Ba mrrcri tj dng) 

5. Ngun vn dAu ti.r: Ngân sách dja phwmg can di theo tiêu chI. 

6. Dja dim thrc hin dir an: Phuing Dông Thanh, thành ph Dông Ha, 
tinh Quâng Trj 

7. Thai gian, tin d thirc hin dr an: 202 1-2023 

Diu 2. To chfrc thtrc hiên 

1. Giao U ban nhân dan tinh t chirc thrc hin Nghj quyt 

2. Thi.rang trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 
To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh, dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hp 
vói Ban Thiiang trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc 
hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay diiçic Hi dng nhân dan tinh Quãng trl,  Khóa VII, KS' h9p 
thr 20 thông qua ngày . . . tháng . . .näm 2020 và có hiu Iirc kê tr ngày thông 
qua.!. 

No'inhân: 
- Nhti Diéu 3; 
- TT 1mb ñy (dé báo cáo); 
- Các Ban HDND tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Các Si: KHDT, Tài chInh; 
- Lun VT. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 



UBND TfN1-1 QUANG TRI CQNG HOA xA iiQi CHU NGHIA VIET NAM 
sO KE HOACH VA DAU TTf Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S6: /BC-SKH-TH QuangTrj,ngày03 tháng3 nám 2021 

BAO CÁO 
A ., . A A A Ket qua tham d!nh  Bao cao de xuat chu trixong dau ttr thy an: 

Tru s& lam vic S& Van hóa, Th thao và Du ljch Quãng TrI 

KInh gCri: Uy ban nhân dan tinh 

Sâ K hoach và Du tu nhn ducic Th trInh s 2511TTr-SVHTTDL ngày 
02/3/2021 cüa Sâ Van hóa, Th thao Va Du ljch v vic tham djnh Báo cáo dê 
xuât chü truing dâu tu dir an Tri so lam vic SO Van hóa, The thac và Du ljch 
Quáng Trj; 

Sau khi xem xét, tong hçrp ' kiên và kt qua tham djnh cüa các ci quan, tO 
chirc có lien quan, SO Kê hoch và Dâu tu báo cáo kêt qua thâm djnh Báo cáo dê 
xuât chü tnrclng dâu tu dir an nhix sau: 

Phn thu nht 
TA! LIU THAM DINH VA TO CIIUC THAM BJNH 

I. HO SJ TAI LI1U THAM DINII 

1. Báo cáo d xut chü truong du tu dir an. 

2. TO trInh th.m djnh chü truclng du tu d? an và van ban chinh si'ra, hoàn 
thin Báo cáo dé xuât chü tnrang dâu tu dir an cUa SO Van hóa, The thao và Du 
lich. 

II. CÁC CAN CU PHAP LY BE THAM DJNH 

1. Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi ti& thi hãnh mt so diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

3. Nghj djnh s 152/2017tNTD-CP ngày 27/12/2017 cUa ChInh phü v quy 
djnh tiêu chu.n, djnh müc sü diing trçi sO lam vic, co sO hot dng sir nghip; 

4. Quy& dnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tuOng Chmnh 
phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so diêu cUa Nghj quyêt so 
973/2O2OIIJBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban ThuOng vii Quôc hi quy 
dnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mi'rc phân bO von dâu tu cong nguôn 
ngân sách nhà nithc giai don 202 1-2025; 

5. Van bàn s 6842/BK}JDT-TH ngày 16/10/2020 cüa B K hoch và Du 
tiz ye vic phãn bO kê ho?ch von NSNN näm 2021; 

6. Nghj quy& s 71/2020/NQ-HDND ngày 10/11/2020 cüa HDND tinh v 
quy djnh nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô vn du tu cong ngun ngân 
sách dja phucing can dôi theo tiêu chI giai doan 2021-2025 
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7. Vn bàn s 5166/UBND ngày 11/1 1/2020 cüa TJBND tinh ye vic giao 
thm djnh ngun von và t chrc th.m dnh Báo cáo dé xuât chü tnrcing dâu tu các 
dir an dir kiên khôi cong mài trong k hoach näm 2021 vâ giai doan 202 1-2025; 

8. Van bàn si 694/VBND-CN ngày 02/3/202 1 cüa UBND tinh v vic giao 
nhim vçi 1p báo cáo tie xuât chü trt.rong dâu ti.r dtr an 

III. TO CHUC THAM DJNII 

1. Don vi chü tn thm djnh: So Ké hoch và D Pr 

2. Don vj phi hçip thm djnh và don vj lien quan khác: UBMTTQVN tinh; 
Ban Kinh té Ngãn sách - HDND tinh; các SO: Tài chInh, Xây dimg, SO Tài 
nguyen Môi tnr&ng và SO Van boa, The thao và Du ljch. 

3. HInh thOc thm djnh: T chi'rc hçp. 

Phn thu hai 
MEN THAM D!NH Dry AN 

I. MO TA THONG TIN CHUNG D AN: 
1. Ten dr an: Trii sO lam vic Sâ Van hóa, Th thao và Du Ijch Quãng Trj 

2.Di.ránnhOm: C. 

3. Cp quyt djnh chü tri.rcing du Pr dir an: Hi dng nhãn dan tinh. 

4. Cp quyt djnh d&x tij d an: Uy ban nhân dan tinh. 
5. Dja dim th?c hin d1r an: phithng Dông Thanh, thành ph Dông Ha, tinh 

Quang Trj 

6. Dix kin tong mOc du Pr dir an: 30.000.000.000 dng (Ba miwi tj 
dng); 

7. Ngun vn du fir: Ngân sách dja phi.rong 

8. Ngành, lTnh v%rc, chirong trInh sO diing ngun vn: Quán l nhà nuOc 

9. Thôri gian thirc hin: Nãm 202 1-2023 

10. Hinh thOc d.0 fir cüa dii an: Xây dirng m&i. 

H. TONG HQ1 MEN THAM D!INll CUA CAC IXYN Vj iiOi H(7P 
Ngày 02/3/2020, Sâ K ho?ch và Du Ut t cFifrc Hi nghi th.m djnh Báo 

cáo tie xuât chü tri.rang dâu Pr dir an vOl sir tham gia cüa các So, Ban ngành lien 
quan và dã &rçlc SO Van boa, The thao và Du ljch chinh sCra, hoàn chinh ho so. 

Ill. \ MEN THAM DINH CUA S(% ICE HOiCH VA DAU TU 
Báo cáo d xut chO truxing du fir dir an sau khi hoàn chinh theo kin 

tham gia cüa các SO, ngành Ca bàn dam báo theo quy djnh ti Lut Du Pr cong. 
Các ni dung chü yéu nhu sau: 

1. Sir cn thit du tir dir an: 
Thirc hin Quy&t djnh s 1322/QD-UBND, ngày 1 5/6/20 18 cüa UBND tinh 

ye vic ban hành Dé an "sap xêp, t chOc 1i các don vj hành chInh cp xa; thOn, 
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bàn, khu ph; cd quan hành chInh và don vi sir nghip cong lip"; Cong van so 
794/UBND-NC ngày 03/3/2020 cüa UBND tinh ye vic tiép tiic sap xép tO chüc 
li b may mt so c quan chuyén mOn cap tinh vâ theo Dé an sap xêp, to chüc 
lai cac phông chuyên mon thuôc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch näm 2020, 
sau khi sap xêp l?i ca câu to chrc cüa S?i Van hóa, The thao và Du ljch cOn lai 
06 phOng chuyên mOn (Van phOng, Thanh tra - Pháp chê, Quãn 1 Van hOa, 
Quàn 1 Di san van hOa, Quári 1 The due The thao, Quãn l Du ljch) và 05 don 
vj si nghip trirc thuc (Trung tam Van boa — Dién ânh, Thi.r vin tinh, Trung 
tam quãn 1 Di tIch và bão tang tinh, Doàn Nghê thut truyên thOng, Trung tam 
Huán 1uyn và thi ctâu The die the thao). 

Tng s can b, cong chIrc, viên chirc lao dcng toàn ngành là khoàng 300 
ngix&i, trong do ca quan Sâ VH, TT&DL (khoi hànhchInh) là 40 ngithi (36 biên 
chê hành chInh và 04 hçp dông theo ND 68). Vâi to chi.'rc b may nhi.r trên, so 
ngu&i lam vic thixông xuyen tai Sâ Van hoá The thao và Du lch và sO ngiz&i 
ben ngoài, các dan vj sij nghip trirc thuc den giao djch, trao dôi cOng vic 
hang ngày bInh quân khoáng 30 ngiräi. Các cuc h9p, hi nghj cUa Sâ bao gôm: 
H9p Ban Giám doe Sâ, Dâng üy Sâ 5-15 ngirxi; Giao ban chuyên mOn khôi Van 
phOng 20 ngithi (BGE) Sà, Trir&ng, phó phOng chuyên môn); Giao ban toãn 
ngành 35 ngithi (B GE) Sà, Trixrng, phó phOng chuyên môn, don vj sir nghiêp, 
tnr&ng phó doàn the); Giao ban toân ngãnh mi rng khOi huyn thj 55 ng1.ri 
(BGD S&, TnrOng, phó phOng chuyên môn, don vj sir nghip, tnr&ng phó doãn 
the; Phông VHTT, Trung tam VHTT cap huyn); Hi nghj toàn ngành 300 
ngir&i. 

Tü nàm 2020, thrc hin chü trirong cüa UBND tinh diu chinh quy hoach 
nhäm hoàn chinh Quy hoach t' 1 1/500 khu virc quang trueing trung tam van 
hóa tinh nén Sâ Van hóa The thao và Du ljch phái di di, khOng cO ch lam 
vic, phâi sap xêp chô lam vic t?m th&i t?i hãnh lang tang 2,3 cüa nhà van hóa 
trung tam tinh. 

Vói thirc t và yéu cu phát trin nhij vây, vic du tir xay dirng Tru sâ lam 
vic S& Van hóa The thao và Du llch là hêt sue can thiêt dé dáp ung thu cu bCrc 
thiét cüa can b, cong chüc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch. 

Cong trInh hoàn thânh sê tio nén mt dim nhn cho khu do thj Bc SOng 
Hiêu và tao nén quãn the kién true cânh quan, dông nhât phü hcip vôi djnh 
huàng Quy hoach phân khu và quy hoch chi tiêt d thrqc phé duyt. 

2. Sr tuân thu cácquy djnh cüa pháp Iut trong ni dung h s0 trInh thm djnh: Ni dung ho so trInh thâm djnh tuán thu theo dáng quy djrih cUa 
pháp 1ut ye dâu tir cong và quãn l' dir an dâu tu xây dimg. 

3. Si1 phü hçrp vói tiêu chI pbân Ioti du1 an nhóm C: Vic phãn loai dr 
an dam báo theo quy dinh tai khoãn 4, Diêu 10 Luât Dâu tu cong s 
39/2019/QH2014 ngày 13/6/2019. 

4. Các ni dung quy d!nh tii Diu 31 ella Luãt Du tir cOng: 
4.1. Muc lieu d€u 1w: 

Dir an duçrc dAu tir xây dirng mâi, nhm mvc tiéu hin thirc hóa xây dirng 
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cong trInh dáp üng nhu cu lam vic cho can b So Van hoá, Th thao và Du 
ljch tinh Quâng Trj sau khi dixgc chuyên qua vj tn mOi. Tao  thun lcii cho cong 
viéc và các giao djch vOi ngix&i dan va cac dan vj lien quan trong giai doan nay 
cüng nhix phát triên ye sau. V6i vic du tir xay dirng mt trj sO lam vic hin 
dai, dam bâo các tiêu chuân ye diên tIch lam viéc, chat lirqng khI hu, các tiêu 
chuân và quy chuân xây dirng hin hành cüa Vit Nam s gop phãn nâng cao 
hiu qua hoat dng trong cong tác quãn l hành chInh cüa tinh Quáng Trj. 

Dr an duçic du tix nhm tao dim nhn kiM trüc cho khu vrc, xây dirng 
cânh quan không gian, gop phân day math phát triên ca sO ha tang hen trác và 
quy hoach xây dirng cüa thânh phô Dông Ha noi riêng và tinh Quáng Trj nói 
chung, phü hçip vOi diêu kiin cüa dja phiiang, có tInh djnh hixOng lâu dài. 

4.2 Quy mô dtu 1w: 
* KMi nhà lam vic xay drng mOi cao 05 tng +01 t.ng trt (d xe cüa cci 

quan và CBCNVC) vOi tong din tich xây dijng khoãng 2.044m2, vOi các khoi 
chüc nàng nhix: sánh khánh tiêt; phông lam vic; phông truyên thông; phông tiêp 
khách; phông hçp; phOng tiêp dan; phông may móc - k thut; hi truOng 250 
chô... 

* H thng h tng k thut và phi trçi khác: 
Kh& nhà d xe khách, nhà bão v vth tng din tIch khoãng 1 06m2. 
Din tIch cong cong (san vi.r&n, thrOng ni b, ct cO) khoâng 5.015m2. 
Cng, hang rào khoãng 322m. 

A % . 

Hç thong ha tang ky thuat lien quan: Hç thong cap, thoat rnrac; Hç thong 
PCCC; H thông cap din; H thông diêu hoà không khI; H thông thông tin lien 
lac; H thông cay xanh... 

4.3. Ifinh thá'c diu 1w, phçim vi, da dim, di?n tIch tãt sfr dng: phü hçrp 
vOi thu câu và dam bão dáp lrng ye Cu sO 4t chat, diéu kiin lam vic cüa cu 
quan. 

4.4. Yêu céu I/ut kE: dam báo theo dung miic tiéu du tix cüa dir an va quy 
djnh hin hành.. 

4.5. TJng mac dâu tw dr an: di.rqc khái toán trén cci sà sut vn du tix 
quy djnh tai Quyêt djnh so 65/QD-BXD ngày 20/01/2021 và suât von dâu tu xây 
drng các cong trinh trung tV tren dja bàn. TOng mirc dâu ttr dir an dr hen 
30.000.000.000 dng. Dé nghj các brOc tiep theo phái rà soát, tInh toán dam báo 
theo dung các quy djnh hin hành lien quan. 

4.6. Ngun vin diu 1w: Ngãn sách dja phrung can di theo tiêu chI. 
4.7. K/id ndng can di.ii v6n: 
C cir van bàn s6 6842/BKHDT-TH ngày 16/1 0/2020 cüa BK hoach và 

Dâu tu ye vic phân bO kê hoach vOn NSNN nãm 2021; nguôn von ngãn sách 
da phuang can dôi theo tieu chI nãm 2021 cüa tinh d kién 396,11 t dông; 

Can cO quy djnh ti khoán 2, Diu 8, Quyt djnh s 26/2020/QD-TT ngày 
14/9/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü quy djnh chi tiet thi hành mt so diêu cüa 
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Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thu&ng vii 
Quc hi quy djnh ye các nguyen tic, tiêu clii và djnh mire phãn bô von dâu tu 
cong nguôn ngãn sách nhà nixic giai do?n 2021-2025 "kê hogch vOn dáu tu cOng 
nguOn vOn can dOi ngán sách dja phteong (lchOng baa gOm sO thu sit ding dat, 
xO sO kiên thiêt, bi chi ngán sách dja phu-ong,) giai dogn 2021-2025 dtecrc tInh 
hzthng tInh trên tOe d5 tang bInh quán chung tIe 5% - 6%"; nguôn von ngân sách 
dja phixcing can dôi theo tiêu chI giai doan 2021 - 2025 cüa tinh dir kiên 
2.232,909 t)' dông; 

Can cit Nghj quyM s 71/2020/NQ-HDND ngày 10/11/2020 cüa HDND 
tinh ye quy djnh nguyen tàc, tiêu chI và djnh mire phân bô von dâu ttr cong 
nguôn ngân sách dja phucmg can dôi theo tiéu chI giai don 2021-2025; Khá 
nAng nguôn vOn ngan sách dja phung can doi cho dr an dii kiên không qua 
30.000.000.000 dông Ba mztcri tj' dOng) 

4.8. Thu gian, tim d3 thrc hin: Dir kin tin d trin khai thrc hin và 
kê hoach von dâu tu cho dir an lâ 3 nàm, ti1 nàm 202 1-2023 là phü hqp v&i quy 
dinh tai  khoãn 2 Diêu 52 Lut Dâu ti.r cong sO 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và , ' . 
kha nang can doi von cua da phuang. 

49. Cdc chi phi lien quan xác ctjnh trong qua trinh quãn 1 vn hành, khai 
thác sir d%ing và duy tu báo duOng cong trInh thrc hin theo quy djnh hién hành. 

4.10. Giãiphdp báo v môi tru'ô'ng: Báo cáo d xuAt chü tniong dAu tu có 
nêu sa bO môt so giai phap giam thiêu tac dng ye môi trucing trong qua trmh thi 
cong, de ngh Chu dau tu chi dao nghiem tue thirc hin cac giai phap da neu va 
giam sat chat chê các bin pháp thi cong xây dirng Cong trInh dam báo an toàn 
môi tri.rng, lao dng khi qua trInh thi cong diên ra. 

4.11. Hiu qua dtu tw. Dir an duqc du tu xây dirng hoàn thành sê mang 
1ai din  mao  miii cho do thj, phü hçip chü truang cüa tinh Quáng Iii noi riêng yà 
cira Chinh phir nói riêngnên không tInh den hiu qua kinh te. Dir an có hiu qua 
ye xâ hi dáp irng nhu câu dài han den näm 2030 và nhUng nãm tiêp theo. 

IV. KET LUAN: 

Dir an T sâ lam vic So Yàn hóa, Th thao và Du ljch Quãng Trj dü 
diêu kiin dé trInh cap có thâm quyên quyêt djnh chi'i truong du tu và trin khai 
các buOc tiêp theo. 

Trén day là kin th.m djnh cira SO K ho?ch và DAu tu v chir throng 
dâu Ui dir an Tri sO lam vic SO Van hóa, The thao và Du ljch Quãng Trj, kInh 
trInh UBND tinh xem xét, báo cáo I-IDND tinh quyêt ctjnh chü throng du tu dir 

Noi nhn: 
- Nh.r trén; 
- HDND tinh; 
- S& VHflDL; 
-Ban Giámc1cSô; 
-Luu: VT,TH. 
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