
TJY BAN NHAN DAN TINH BtNH DIJONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S( VAN HOA, TH1 THAO vA DU LICH D)c 1p - Ti do - Hrnh phñc 

S6: 24/BC-BQLDA Blnh Dwoi'zg, ngày,2 tháng4nám 2019 

BAO CÁO GIAM SAT, DANH GIA TONG TH DAU TII 

(6 thang/näm) 

KInh g1ri: sO KE HOJCH VA DAU 1TU 

I. TINH HINH BAN BIANH CAC VAN BAN HIIONG DAN CAC 
CHINH SACH, PHAP LU1T LIEN QUAN DEN DAU TI]' THEO THAM 
QUYEN: 

- Can cir Thông tu 22/2015/TT-BKHDT ngày 18 tháng 12 näm 2015 cUa B 
Kê hoch và Dâu tu ye vic quy djnh ye mu báo cáo giám sat và dánh giá dâu tu. 
S van hóa, The thao và Du ljch báo cáo nhix sau: 

II. TINH HINH QUAN LY QUY HOACH 

1. Tlnh hInh 1p, thm djnh, phê duyt các quy ho .tch thuc linh vti'c 
quãn 1. 

Trong 6 tháng cui näm 2019, Sâ Van boa, Th thao và Du ljch dã trInh Sâ 
xay dirng thâm djnh các dr an sau: 

- Xây dixng Trung tam hun 1uyn th thao tinh BInh Duang-D%r an 1: h tAng 
k5 thut du?mg so 1, so 2, tric giao thông cãnh quail, san nên và nhà thu?mg trrc 
(03 nhà); 

- Xây dirng Trung tam huAn 1uyii th thao tinh Bmnh Duang-Dir an 2: nhà 
1uyn tp TDTT da närig (02 khôi nhà); 

- Xây dirng Trung tam hun 1uyn th thao tinh BInh Duang-Dr an 3: khu 
djch vi (an uông và nghi duO'ng cüa HLV và VDV); 

- Xây drng Trung tam hun 1uyn th thao tinh Bmnh Duo'ng-Dr an 4: nhà 
1uyn ttp các mon vO thut; nhà 1uyn tp các mOn khác; 

- Cong trInh Trimg bay m thut khu tuO'ng nim chi&i khu D, Nang cAp co 
sâ 4t chAt Bâo Tang tinh BInh Diicmg dä duçic UBND tinh BInh Ducmg phê duyt 
dir an va ChU dAu trr dang thirc hin các buâc tiêp theo dung qui djnh hin bath. 

- COng trInh Trung bay m thut khu DTLS thng Kin An dang thrc hin dr 
an và tháng dn ngày 31/12 s duçic nghim thu dua vào sir di,ing. 

2. Vic quail i thirc hin các quy hoch theo quy tljnh 

Hin thin vj tu vAn d trin khai 1p quy hoch phân khu chirc näng cho các 
cOng trinh trên. 

3. Các vithng mAc chInh và kin nghj các bin pliáp giái quyt: không 



III. TINH HNH THVC HIN KE HOACH VON BAU TII 

- Giá trj khi lung dã th?c hin du ti.r trong kSi  là 13.521 triu dong, miLrc d 
dat duçc so vâi kê hoach 40%; 

- Tinh hInh giãi ngân cüa các dii an là 13.52 1 triu dng, mirc d dat  duc so 

vâi kê hoach 40%; 

- S dir an chm tin d: không có 

- S dir an diu chinh trong k: không có 

- S dir an vi pham quy djnh v quân l cht luçng: thông có 

- S dir an that thoát, lang phi: thông có 

- S dir an vi pham v thu tiic d&u tu: thông có 

- K hoach phân b vn du tu trong ks': 34.100 triu dng 

- Kt qua giãi ngân vn du tu trong kS': 13.52 1 triu dng 

- TInh hInh nç d9ng vn du tu (nu có): không Co 

- TInh trng lang phi, tht thoát vn du tu (nu có): thông 

(Kern theophi biu 01) 

IV. TINH HINH QUAN L' CAC CHUNG TR1NH DAU TU' CONG 

Trong 6 tháng cui näm 2019, S VAn hOa, Th thao và Du ljch da trInh S 

xay dirng thàm djnh các dr an sau: 

- Xây dirng Trung tam hu.n luyn th thao tinh BInh Dung-Dr an 1: ha tng 
k5 thut du&ig so 1, so 2, trtic giao thông cành quan, san nên và nhà thumg trirc 

(03 nhà); 

- Xây dirng Trung tam huAn luyn th thao tinh BInh DuGng-Dr an 2: nhà 
luyn tp TDTT da nAng (02 khôi nhà); 

- Xây dirng Trung tam huk luyn th thao tinh BInh Duong-Dir an 3: thu 
djch vi (An uông và nghi du&ng cUa HLV và VDV); 

- Xây dirng Trung tam huk 1uyn th thao tinh BInh DuTrng-Dr an 4: nba 
luyn tp các mon vO thut; nba luyn tp các mon khác; 

- Cong trInh Trung bay m5 thut thu tiRing nim chin thu D, Nang cp cci 
s vt chat Bâo Tang tinh BInh Ducmg da ducic UBND tinh BInh Ducing phê duyt 
di,r an và Chü du tu dang thirc hin các buó'c tiëp theo dung qui dinh hin hành. 

- Cong trInh Trung bay m5 thut thu DTLS riirng Kin An dang thrc hin dir 
An và thang dn ngày 3 1/12 së dixçic nghim thu dua vào s1r dirng. 

Chuong trInh ml1c tiêu quôc gia ye vAn hóa: Không 

V. T!NH HINH QUAN LY CAC Dli' AN DAU TIJ' siY DJNG VON NHA 

NU'C 
1. Trong nAm, S& vAn hóa, Th thao và Du ljch khong có chü truong du tu 

cAc du an mdi. 



2. TInh hInh thu'c hiên các dir an: 

- Giá trj khi luçmg dã thrc hin du tu trong kS'  là 13.52 1 triu dng, mirc d 
dat duqc so vâi kê hoach 40%; 

- TInh hinh giái ngân cüa các dir an là 13.521 triu dong, m'trc d dt duc so 
vOi k hoach 40%; 

- S dii an chtm tin dO:  khong có 

- S dir an diu chinh trong k: khong có 

- S dir an vi phm quy djnh v quãn l chat lucrng: không cO 

- S di;i an tht thoát, lang phi: khong có 

- S dr an vi phm v thu tijc dAu tu: không có 

- k hoach phân b vn du tiltrong ks': 34.100 triu dng 

- Kt qua giãi ngân vn du tix trong k: 13.52 1 triu dng 

- Tinh hInh nç d9ng vn dAu tu (n&u có): khong có 

- Tinh trng lang phi, that thoát vn du tix (nu có): không 

- KhO khàn, vuàng mac, phát sinh trong qua trInh thirc hin dir an và vic xi:r 
l theo thâm quyên: không 

- Dê xuAt phuGng an xir l khó khän, vung mac, van dë vuçt qua thm 
quyên: không 

5. TInh hInh khai thác, vn hành du an da hoàn thành: 

6. Các vung mc chInh và kin nghj các bin pháp giài quyt: không 

(Kern theophy biu 03) 

VI. TINH HNH QUAN L CAC DIJ' AN BAU TII THEO HINH TH1J'C 
DO! TAC CONG TU': không 

VII. T!NH H!NH QUAN L' CAC DII AN DAU TU' siY DVNG  NGUON 
VON KHAC: không 

VIII. TINH H!NH THVC HIN CONG TAC GIAM SAT, DANH GIA 
DAU TU' CUA CAC CHU nAu TU' VA CC QUAN NHA NU'OC : không 

IX. TINH HINH THIJ'C HIN CONG TAC GIAM SAT BAU TI]' CUA 
CONG BONG: không 

ix. CAC BE XUAT VA MEN NGHJ 

1. Các d xu.t v dM mOi ca ch, chInh sách, diu hành cüa ChInh phü, cac 
BO, nganh: không 

2. Các d xut v t chuc thrc hin: khong 

THU TRIJONG CO QUAN 
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clóbô 
trI trã 

nq 
dyng 

XDCB 

Ny' 
dyng 

TInh hInh 
thirc hiên 

TInh hlnh 
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Dir an sfr ding vn 
nhà nu'frc 

1 V6n du tu' cong 

1.1VnNSNN 34.100 13.521 40% 13.52140% 

a VnNSTW 

D? an tang cung du 
tu xay dirng, phát trin 
h thông thiêt ch van 
hóa, the thao các huyn 
mien mi, v1ng sâu 
vüng xa, biên gi9i và 
hãi dão 

b VnNSDP 34.100 13.521 40%13.521 40% 

1 
Ton tao di tich kháo c 
DcChüa 1.000 138 14% 138 14% 

2 

Trung tam huAn 1uyn 
th thao tinh BInh 
Duong (d? an 1: ha 

1, so 2, triic dung cãnh 
quan, san nên; Nhã 
thithng trrc (03 nba) 

2.000 

3 

Trung tam hun 1uyn 
ththaotinhBInh 
Duong (dir an 2: nhà 
1uyn tp th diic th 

500 179 36% 179 36% 



thao da näng) 

4 

Trung tam hun 1uyn 
thethaotiflhBlflh 
Duong (dir an 3: khu 
djch vi) 

500 489 98% 489 98% 

5 

Trung tam huân 1uyn 
the thao tinh BInh 
Duong(dii'án4.nha 
1uyn tp cac mon vo 
thutt, nhà 1uyn ttp các 
mon khac) 

500 252 50% 252 50% 

6 
Trungbãym5thutkhu  
DTLS rung Kien An 

13.000 12.396 95% 12.396 95% 

Trtxng bay m5 thut khu 
tuâng nim chiên khu D 

10 000 

8 
Nâng cp co s& vt chit 
BãoTàngtinhBInh 
Du'o'ng 

1.500 68 5% 68 5% 

Trüng tu, ton tao  di tIch 
Nhà tü Phü Li 

5 000 

10KhuditIchChinkhu 

Tuqng dài Trung tam 

Long Nguyen 

100 

1.2 Vn ODA 

1.3Vn TPCP 

1.4 Vn du tu cOng khác 

2 
V6n n/ia ntthc ngoài 
von dâu 1w cOng 

3 V6n khác 

3.1 Trong nuc 

3.2Niró'c ngoâi 

II Dir an du tir theo 



hInh thfrc PPP 

1 
Von iliuti tie cOng tham 
gia ('k/iông tin/i vào 
tOng vOn itâii tu) 

2 Vn cl,ü so /ni'u 

• 
2 1 Vn nhà nixOc ngoài 

von dâu tu cong 

2.2 V6n khác (trong nuóc) 

2.3 Vn khãc (nuâc ngoai) 

3 VJii Va)' 

3.1 Vn du tu' cong 

• 
nhà nu'ó'c ngoài 

von dâu tu cOng 

3.3 Von trong nuóc 

3.4V6n nu'oc ngoài 

Dir an sfr dl)ng nguôn 
von khác 

1 Vn trong nu.O'c 

2 Von nuO'c ngoâi 

IV Tng cong 34.100 13.521 40% 13.52140% 

1 Vndutu'cong(I.1+ 
11.1+11.3.1) 

2 
Vn nhà nu'óc ngoài 
dâu tu cOng (1.2 + 11.2.1 
+111.3.2) 

3 Vn khác 

- Trong nuc (1.3.1 + 
11.2.2 + 11.3.3 + 111.1) 

- 
11.2.3 

Nu'ó'c ngoài (1.3.2 + 
+ 11.3.4 + 111.2) 



/i/  Y\q 
)I('f  VA 

Tong hqp so lieu v44rp4fu1 
trinh, chyaM 

tue 02 

U tu' cong (do co quan là chil trtrong 
an hoc chü dãu tir dir an) 

TT 
\<,L  LiH,>7 

Ni di 7 CTMTQG CTMT CTMTDP 

I Chfl chu'o'ng trInh 

1 SO lixcing 

2 Tngvonkêhoach 

3 Giá trj thpc hin 

4 Giá tr giâi ngân 

II Chñ dr an thành phn 

1 SO lixcing 

2 TOng vn k hoach 

3 Giá trj thirc hin 

4 Giá trj giãi ngân 

Chü diu tir dir an thuc các chu'o'ng 
trinh 

1 SO1ucng 

2 Tèngvnkhoch 

3 Giá trj thirc hin 

4 Giá trj giãi ngân 

Ghi c/ia: 

1. CTMTQG: Chuv'ng trinh mic tiêu Quö'c gia. 

2. CTMT: Chu'o'ng trinh miic tiêu do ChInh phi quyê't djnh cha trwlng. 

3. CTIvJTDP: Chwo'ng trinh myc tiêu do d.ia phtcong quyê't d.inh chi tru'o'ng. 





L' 
/'/ 3•4,\ •  

/' 1ieu 03 

TInh hInh thit'c hin L4 &Iu tu' các dir an sü' ditng vn nhã 
\ "n' 
': U L CH44O'C 

Tong cong các 

TT Ni dung nu'ó'c 1)it' all Sfi' vn 

Phân theo ngun vn 

dii, an sü' Du an dâu tu' cong DA 
dingvôn nhà SD 

diing NSTW TP
NS Von NN 

C1°'D1 DTC ngoãi 
Tong 

A B Tong
B khác von 

SO So DTC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Chun bj d1u tu 

1 Chü truong dâu tu 

a So dii' an cO kê 
hoachchuán bi chj 
tru'o'ng c/au tu' trong 

b SO' c/ic an dU'O'C thdm 
dinh chi't trico'ng 
trong k5' 

c SO'c4cáncOquye't 
c//nh chi trico'ng 
trong k5' 

2 Quyt dinh du tu' 

a SO' c/u' an có ice' hoach 5 1 4 
l2p BCNCKT trong 

/tT1)  

Trung tarn huin 1 
!uyên the thao tinh 
BInh Du'ong (d an 
1: hatângk5thuât 
diRng so i, so 2, 
triic du'O'ng cánh 
quan, san nén; Nhà 
tiurà'ng trrc (03 nhâ) 



Trung tarn hun 
1uyn the thao tinh 
BInh Dung (dir an 
2: nhà 1uyn tip the 
diic the thao da näng) 

Trung tarn huân 
1uyn the thao tinh 
Blnh Du'Gng (dir an 
3: khu dich vu) 

Trung tarn hun 
1uyn the thao tinh 
BInh Du'o'ng (di an 
4: nhâ 1uyn tp các 
mon vO thut, nhà 
1uyn tp các mon 
khác) 

Z'/áng cop co sO' vit 
chOt bOo tOng tinh 
BInh Du'o'ng 

b SO' du On du'o'c thdin 
d/nh trong k 

c SO dzc an cO quyê't 
d.inh dOu tic trong k 

II Thuc hiên du tir 2 

1 Tru'ng bay rn thut 
khu DTLS ri1ng Kiên 
An 

Trung bay rn thutt 
khu tu'O'ng nim 
chiën khu D 

a So' dzc On chuyén tiê'p 

Trimg tu, tOn tao di 
tIch NhO tO PhO Lo'i 



b So' di' an khO'i cOng 
in&i trong k5' 

Trung bay m5 thut 
khu DTLS rfrng Kiên 
An 

2 S du an d thuc 
hin báo cáo giárn 
sat, dánh giá dâu ti.r 
theo quy djnh trong 

2 

3 Sé dii an cia thuc 
hinkiêm tra trong 
k3' (do nguOi cO thám 
quyên Quyet d/nh 
dOu ti và co quan 
quán l);  NN thiic 
hiên) 

0 

4 Sduándãthuc 
hin dánh giá trong 

2 

Trung bay rn thu@t 
khu DTLS rlrng Kiên 
An 

Trung bay m thut 
khu tuóng nim 
chiën khu D 

5 Sdçráncóviphrn 
ye thñ tue däu tu 
ducc phát hin trong 
kSr 

0 

a KhOngphui hQp vO'i 
quy hoqch 

b Phê duyt khOng 
dang tháin quyên 

c KhOng thzi'c hiçn dy 
di'i trinh tit thain tra, 



thó'rn c//nh dii' an 

6 Sd1ráncóviphm 
quy djnh ye quán 1 
chat 1ucng ducc phát 
hin trong k (theo 
quy c//nh ye quán l 
chat liccing hin 
hành) 

0 

7 Sôdu'áncó 
that thoát, lang phi 
duyc phát hin trong 
k(sau khi thanh tra, 
k/em tra, k/em toán, 
quyêt toán) 

0 

a Tong vOn c/au tic cz'ia 
cOc di' On 
cO that thoOt, lang 
phi b/phOt hin 

b Tang sO' tin b/ 
thOtthoOt, lang phi 
dico'c xOc dinh 

8 S du an châm tin 
th5 trong k 

0 

a SO' dii' On chain tiê'n 
do do tht' tuc c/au tic 

b SO c/u' On chOin tiê'n 
d5 do cOng tOc giOi 
phOng niit bOng 

c S dii' On chOin tiên 
dç5 do nOng lcc cOa 
chO dOu tu; ban quOn 
l,i' die On và cOc nhà 
thOu 

d S chc On chOin t/ê'n 
dO do bO tn vOn 
khOng k/p thOi 

d SO' the On chm do 
cOc nguyen nhOn 



khác 

9 So di an phái diêu 
chinh trong kT 

0 

a So' dic an phái dku 
chinh inuc tiêu, 
quy 1710 dau tic 

b SO' dc On phOi diu 
chinh vOn dOu tic 

c S dic On phOi diii 
chinh tiên dO dOu tic 

d SO' di.c a'n phOi diêu 
chinh do các nguyen 
nhOn khOc 

10 S dr an phãi ngü'ng 
thu'c hiên vi các 1 do 
khác nhau 

0 

11 SO dir an thire hiên 
ira chon nhà thâu 
trong k' 

a TOngsO'gOithuda 
tO C/nrc hca chon nhà 
thOu trong k5' 

- Chi dinh thâu 5 1 4 

- Duthuhanch 

- Dâu thâu rng rãi 

- HInh thirc khác 

b Tang sO gó/ thu 
có vi phc1'm thO 4ic 
dOu thOu dU'Q'cphat 
hin trong k5 

- Dâu thâu khOng diing 
quy djnh 

- I( hop dng khong 
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