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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:  141      /BC-SVHTTDL             Bình Dương, ngày  27     tháng 8   năm 2019 

 

 BÁO CÁO  

Công tác đầu tư xây dựng các công trình  

thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư 

 

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 

quản lý dự án xin báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình do Sở làm chủ 

đầu tư như sau: 

I. Tiến độ đầu tư xây dựng các công trình 

1. Sở chỉ huy Tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh  

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương giai đoạn 2 tại 

Văn bản số 151/HĐND-KTNS ngày 22/6/2016, trong đó giao cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch làm chủ đầu tư thực hiện Dự án sưu tầm và trưng bày hình ảnh tư 

liệu hiện vật; Tượng đài trung tâm; xây dựng sa bàn; bệ thờ các anh hùng liệt sĩ; 

phục chế nhà làm việc, sinh hoạt, hiện vật gắn liền của 3 đồng chí chỉ huy chiến 

dịch. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2022. 

Hiện Sở đang tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm hiện vật hình ảnh tư liệu 

có liên quan đến di tích, song song đó phối hợp với đơn vị tư vấn gặp gỡ tiếp xúc 

nhân chứng lịch sử để có cơ sở phục chế nhà làm việc, sinh hoạt, hiện vật gắn liền 

của 3 đồng chí chỉ huy chiến dịch trong dự án tổng thể của di tích, song song đó Sở 

đã mời các nhà điêu khắc có đủ năng lực kinh nghiệm tham gia sáng tác phác thảo 

tượng đài cho công trình. 

Trên cơ sở điều tra sưu tầm hiện vật trong năm 2018 và các phác thảo tượng 

đài do các tác giả nộp trong năm 2019, Ban quản lý dự án ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sẽ triển khai công tác lập dự án cho công trình theo kế hoạch đầu 

tư công được phê duyệt với tiến độ như sau: 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 

Tháng 7/2019:  

- Xin chủ trương UBND tỉnh hợp đồng sáng tác mẫu tượng đài cho các tác 

giả như sau:  

+ NĐK NGUYỄN QUỐC THẮNG,   ĐT: 0903921593 

+ NĐK NGÔ LIÊM,     ĐT: 0342763033 

+ NĐK CHÂU TRÂM ANH,   ĐT: 0919278220 

+ NĐK TRẦN HOÀNG VŨ,   ĐT: 0398550379 

+ NĐK PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY,  ĐT: 0932216691 

+ NGUYỄN HỒNG DƯƠNG  ĐT: 0913888354 
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+ TRẦN THANH TÙNG   ĐT: 0913603030 

- Hợp đồng sáng tác mẫu tượng đài với các tác giả (30 ngày) 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án cho công trình để lập dự toán vốn chuẩn 

bị đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 

Tháng 8/2019: 

- Trình phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư và chỉ định thầu lập dự án đầu tư 

- Đôn đốc các tác giả sáng tác và nhận các phác thảo 

Tháng 9 và tháng 10/2019: 

- Lập thiết kế cơ sở và kiến trúc xây dựng phục chế các nhà làm việc, sinh 

hoạt, hiện vật gắn liền của 3 đồng chí chỉ huy chiến dịch sa bàn; bệ thờ các anh 

hùng liệt sĩ. 

- Thông qua hội đồng nghệ thuật các mẫu sáng tác phác thảo 

- Lập dự toán phần mỹ thuật tượng đài để làm cơ sở đưa vào dự án đầu tư 

Tháng 11/2019 

- Trên cơ sở mẫu phác thảo được chọn lập thiết kế cơ sở phần móng bệ 

tượng 

- Tổ chức họp lấy ý kiến nhân chứng lịch sử để thông qua thiết kế kiến trúc 

xây dựng phục chế các nhà làm việc, sinh hoạt, hiện vật gắn liền của 3 đồng chí chỉ 

huy chiến dịch. 

- Tổng hợp công tác sưu tầm hiện vật để lập đề cương trưng bày hiện vật và 

thực hiện thông qua nội dung sa bàn 

- Tổng hợp nhu cầu trang thiết bị phục vụ cho công tác trưng bày của công 

trình và nhu cầu thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ nhu cầu khách tham quan. 

- Tiếp tục hoàn thiện dự án và Trình Sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư 

Tháng 12/2019: 

- Điều chỉnh dự án theo góp ý của các ngành (nếu có) 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư để làm cơ sở thực hiện dự toán 

thi thi công trong năm 2020. 

2. Di tích lịch sử rừng Kiến An 

Trong năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng đơn vị tư 

vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt  

tại Quyết định Số 2467/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 với kinh phí đầu tư:  

 Tổng mức đầu tư:                       14.517.320.517 đồng 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng :  11.345.492.469 đồng 
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- Chi phí quản lý dự án:                       336.894.973 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 993.335.962 đồng 

- Chi phí khác: 1.556.943.770 đồng 

- Chi phí dự phòng: 284.653.343 đồng 

 Với các nội dung trưng bày như sau:  

* Trưng bày mỹ thuật thường xuyên:  

- Đặc điểm tự nhiên, Tài nguyên rừng và sử dụng bền vững,Vị trí chiến lược 

trong bản đồ quân sự của rừng Kiến An. 

- Rừng Kiến An trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, giai đoạn 

(1897-1954).     

- Rừng Kiến An trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất 

nước, giai đoạn (1954 - 1975).  

- Rừng Kiến An sau ngày thống nhất đất nước, giai đoạn (1975 đến nay). 

* Trưng bày mỹ thuật có thời hạn: Trưng bày chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, 

các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước. 

Công trình đã khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. 

Hiện đã thi công hoàn thành khối lượng đạt khoảng 31% (bao gồm: thi công 

nặn tượng Manơcanh bằng đất sét; phần điện và cấp thoát nước tổng thể cho các 

nhà trưng bày; nhà vệ sinh) 

Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trong năm 2019. 

3. Công trình Khu di tích căn cứ Chiến khu Đ 

Công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và nội dung 

trưng bày khu di tích lịch sử căn cứ chiến khu D trong tháng 8/2018 để làm cơ sở 

lập dự án đầu tư xây dựng. và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư tại 

Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 với tổng mức đầu tư là 

30.499.782.844 đồng 

 Trong đó: 

- Chi phí xây dựng, tôn tạo: 23.692.714.633 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 595.531.300 đồng. 

- Chi phí tư vấn: 2.772.193.044 đồng. 

- Chi phí khác: 1.986.973.255 đồng.   

- Chi phí dự phòng: 1.452.370.612 đồng. 
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Công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế trong năm 2018, 

hiện đơn vị tư vấn đang khẩn trương lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật và dự toán cho 

công trình dự kiến trong tháng 7/2019. 

Song song Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng đã thực hiện viết nội dung văn bia; và 

đang thực hiện lập hồ sơ phương án tổng thể thanh lý cây keo tai tượng và trồng 

cây gỗ lớn bản tại khu di tích Chiến khu Đ. 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 

Tháng 7/2019: 

- Trình Sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư công trình 

- Gửi Hội Khoa học lịch sử xem xét góp ý cho nội dung văn bia 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tổng thể thanh lý cây Keo tai tượng 

và trồng cây gỗ lớn bản tại khu di tích. 

Tháng 8/2019: 

- Điều chỉnh dự án theo góp ý của các ngành (nếu có) ; Trình UBND tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư. 

- Tổ chức họp lấy ý kiến góp ý về nội dung văn bia của các nhà khoa học, 

nhà chuyện môn 

Tháng 9/2019: 

- Trình Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thẩm định nội dung văn bia 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư ( nếu có chỉnh dự án theo góp ý 

của các ngành). 

- Trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án  

Tháng 10/2019: 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế - tổng dự toán cho công trình 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt nội dung văn bia 

Tháng 11-12/2019: 

Tổ chức lập thiết kế kỹ thuật và trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, trình phê 

duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 

công trong năm 2020. 

4. Khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi 

Dự án trùng tu, tôn tạo Di tích nhà tù Phú Lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 Với tổng mức đầu 

tư của dự án 46.959.168.301 đồng 
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Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 

4861/UBND-KTKH ngày 20/12/2016 về việc đầu tư cấp điện cho Khu Di tích nhà 

tù Phú Lợi; Trong đó chấp thuận chủ trương bổ sung hạng mục đường dây 22Kv, 

Trạm biến áp 160KVa và máy phát điện 3 pha 60kVA vào dự án để cấp nguồn 

điện ổn định cho khu di tích. 

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn chỉnh hồ sơ thỏa thuận bố 

trí vốn cho dự án  gửi Sở Kế hoạch và đầu tư. 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 

Tháng 7/2019: 

- Tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về thỏa thuận bố trí vốn 

- Trình Sở Xây dựng thẩm định dự án đầu tư công trình 

- Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ để Sở Xây dựng xem xét tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành phần xây lắp theo Luật xây dựng 

Tháng 8/2019: 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư . 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế - dự toán hạng mục đường 

dây 22Kv, Trạm biến áp 160Kva và máy phát điện 3 pha 60kVA cho công trình 

- Gửi hồ sơ cho Sở Xây dựng xem và tổ chức nghiệm thu hoàn thành phần 

xây lắp theo Luật xây dựng. 

Tháng 9/2019: 

- Gửi Sở Công thương thẩm định dự toán hạng mục đường dây 22Kv, Trạm 

biến áp 160KVa và máy phát điện 3 pha 60kVA 

- Gửi Văn bản cho Điện lực tỉnh thỏa thuận đấu nối hạng mục đường dây 

22Kv và Trạm biến áp 160Kva 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục đường dây 22Kv, 

Trạm biến áp 160Kva và máy phát điện 3 pha 60kVA. 

Tháng 10/2019: 

- Gửi Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đường dây 22Kv, Trạm biến áp 160Kva và máy 

phát điện 3 pha 60kVA. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công ( nếu có quyết định UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) 

Tháng 11-12/2019: 

 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và triển khai thi công trong năm 2019 

 5. Công trình Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phú Long 

Thực hiện Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật và đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận 

chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú 

Long tại Công văn số 4143/BVHTTDL-DSVH ngày 14/10/2016. 

Công trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích đình Phú Long tại Quyết định số 

2948/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức đầu tư là 14.000.000.000 đồng. 

Trong đó:  

  - Chi phí xây dựng  11.190.252.544 

  - Chi phí quản lý dự án 281.703.418 

  - Chi phí tư vấn 1.090.423.466 

  - Chi phí khác 632.709.596 

  - Chi phí dự phòng 804.910.976 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai các bước tiếp theo và đã phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đã triển khai thi công trong tháng 10/2017. 

Đến nay công trình hoàn thành trong năm 2018, và được sở xây dựng tổ 

chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo Luật xây dựng. 

6. Tôn tạo Di tích lịch sử khảo cổ Dốc Chùa: 

Về công tác giải tỏa bồi thường: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hợp đồng với Trung tâm phát triển 

quỹ đất huyện Tân Uyên để khảo sát lập đơn giá, phương án và kinh phí giải tỏa 

đền bù cho công trình. Do quá trình giải bồi thường gặp nhiều khó khăn, vướn mắc 

nên đến ngày 02/7/2018 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Tân Uyên mới cơ 

bản đền bù xong và có biên bản bàn giao mặt bằng công trình cho Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

Về công tác chuẩn bị đầu tư: 

Thực hiện Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trong đó có dự án tôn tạo di tích lịch sử Khảo cổ Dốc chùa, tổng mức đầu 

tư là 28,9 tỷ đồng, tiến độ thực hiện 2016-2018. 

Ngày 06/9/2016 Cục di sản Văn hóa có Văn bản số 583/DSVH-DT về việc 

góp ý dự án tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc chùa và ngày 14/10/2016 Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 4143/BVHTTDL-DSVH về việc thỏa 

thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc chùa; trong đó có các nội dung 

sau: 

- Thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc chùa bằng ngân 

sách tỉnh để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 
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- Bổ sung cơ sở lập dự án, hiện trạng, hình ảnh, tư liệu, lập hồ sơ khai quật 

toàn diện công trình để tránh khi xây dựng các hạng mục công trình nằm trên vị trí 

đất có hiện vật chưa được khảo cổ. 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc chùa theo Nghị 

định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ về Quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Hiện Viện khảo cổ khu vực phía Nam đã hoàn chỉnh hồ sơ khảo cổ di tích để 

làm cơ sở lập dự án đầu tư theo góp ý của Cục di sản văn hóa. 

Về công tác lập dự án, Sở Tài chính đã có cuộc họp ngày 03/7/2019 về việc 

thanh lý hợp đồng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các thành viện thống nhất như sau: 

Do dự án vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện (không phải dừng thực hiện 

vĩnh viễn) nên thống nhất tham mưu UBND tỉnh không tách các khoản mục chi phí 

trên để quyết toán mà các khoản mục chi phí này được đưa vào dự án để tiếp tục 

triển khai thực hiện. Trong quá trình lập dự án, đề nghị chủ đầu tư tiến hành kiểm 

tra, rà soát các nội dung của hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật ban đầu, nội dung nào 

còn phù hợp, tận dụng, nội dung nào không sử dụng được, phải điểu chỉnh, bổ 

sung thiết kế và gửi Sở Xây dựng thẩm định chung với dự án đầu tư để có ý kiến 

cụ thể. Đồng thời, kiểm tra, rà soát trường hợp đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

ban đầu không đảm bảo chức năng theo quy định thì tổ chức lựa chọn đơn vị tư 

vấn khác có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập dự án trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt. Khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư lập và gửi 

hồ sơ quyết toán (tổng hợp toàn bộ các chi phí đã thực hiện, kể cả các khoản mục 

chi phí trên) gửi Sở Tài chính để thẩm tra trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết 

toán theo đúng quy định tại Thông tư số 09/TT-BTC và Thông tư số 64/2018/TT-

BTC. 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 

Tháng 7/2019: 

- Tiếp tục khảo sát làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện lập dự toán vốn 

chuẩn bị đầu tư - Trình Sở Xây dựng thẩm định dự toán vốn chuẩn bị đầu tư cho 

công trình 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư  

Tháng 8 đến tháng 10/2019: 

 - Chỉ định thầu lập dự án đầu tư và hoàn chỉnh dự án đầu tư gửi Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch thỏa thuận dự án. 

Tháng 11-12/2019: 

- Gửi Sở Xây dựng thẩm định dự án 
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- Điều chỉnh dự án theo góp ý của các ngành (nếu có) ; Trình UBND tỉnh 

phê duyệt dự án đầu tư. 

- Trình thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể 

cho dự án. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán cho 

công trình để tiếp tục triển khai trong năm 2020 

 7. Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh Bình Dương 

Thực hiện Công văn số 151/HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 42 dự án đầu tư công trong đó 

có dự án Nâng cấp cơ sở vật chất Bảo tàng tỉnh, giai đoạn đầu tư 2016-2020,  tổng 

mức đầu tư là 80.000.000.000 đồng  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng : 56.235.659.172 đồng 

- Chi phí thiết bị : 3.424.080.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 1.322.276.765 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 4.155.727.106 đồng 

- Chi phí khác : 3.176.224.535 đồng 

- Chi phí dự phòng : 11.686.032.422 đồng 

 

Quy mô đầu tư:  

- Xây mới: Khu hành chính và trưng bày chuyên đề trong nhà cùng với các 

hạng mục phụ 

- Cải tạo khối nhà chính và các hạng mục phụ hiện hữu 

Nhằm thay đổi và nâng cấp phần trưng bày cố định trước đây, khắc phục 

nhược điểm để việc truyền tải nội dung đến khách tham quan được tốt hơn, mới mẻ 

hơn phù hợp với tiến trình phát triển của tỉnh Bình Dương và  đáp ứng chỗ làm 

việc cho CBCNV Bảo tàng, tạo không gian tuyên truyền và tổ chức các buổi hội 

thảo chuyên đề. 

Trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công ty 

TNHH Thiết kế - Xây dựng Nguyễn Trung Chính lập và hoàn chỉnh dự án gửi Sở 

Xây dựng thẩm định. 

Đơn vị tư vấn đã điều chỉnh bổ sung các nội dung của dự án theo góp ý của 

các ngành chức năng. 

Đã gửi Sở xây dựng xem xét thẩm định trong giữa tháng 6/2019 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 
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Tháng 7/2019: 

- Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng đẩy nhanh công tác thẩm định dự án. 

Tháng 8 đến tháng 10/2019: 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư. 

- Trình thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể 

cho dự án. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán cho 

công trình 

Tháng 11-12/2019: 

- Ký kết hợp đồng và triển khai công tác lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán 

để triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong năm 2020. 

 8. Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương: 

Thực hiện Công văn số 151/HĐND-KTNS ngày 22/6/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 42 dự án đầu tư công trong đó 

có dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh với tổng mức đầu tư 318 tỷ 

đồng được chi thành 06 dự án thành phần: 

- Dự án 1: Hạ tầng kỹ thuật Đường số 1, số 2, trục đường cảnh quan, san 

nền, Nhà thường trực (03 nhà); kinh phí đầu tư 65,3 tỷ đồng; tiến độ đầu tư 2016-

2020. 

- Dự án 2: Nhà luyện tập thể dục thể thao đa năng (02 khối nhà); kinh phí 

đầu tư 38,4 tỷ đồng; tiến độ đầu tư 2018-2020. 

- Dự án 3: Khu dịch vụ (ăn uống và nghỉ dưỡng của huấn luyện viên và vận 

động viên); kinh phí đầu tư 75,7 tỷ đồng; tiến độ đầu tư 2018-2023. 

- Dự án 4: nhà luyện tập các môn võ thuật và nhà luyện tập các môn khác; 

kinh phí đầu tư 58 tỷ đồng; tiến độ đầu tư 2019-2024. 

- Dự án 5: Trụ sở làm việc; kinh phí đầu tư 25,1 tỷ đồng; tiến độ đầu tư 

2021-2024. 

- Dự án 6: Nhà dạy văn hóa và lý thuyết; kinh phí đầu tư 54,6 tỷ đồng; tiến 

độ đầu tư 2020-2025. 

Trong năm 2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với đơn vị tư 

vấn (Công ty TNHH Hoa Đất) lập dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật đường số 1, số 2, 

trục giao thông cảnh quan, san nền và Nhà thường trực (03 nhà), đến nay đã hoàn 

chỉnh dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 93/TTr-SVHTTDL ngày 

20/6/2018 với tổng vốn đầu tư xây dựng 65.281.392.605 đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng sau thuế   :    44.396.103.667 đồng. 
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- Chi phí thiết bị sau thuế    :      5.280.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án    :        963.487.846 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư    :     2.486.650.978 đồng. 

- Chi phí khác     :     2.498.163.541 đồng. 

- Dự phòng phí     :     9.656.986.573 đồng. 

Đơn vị tư vấn đã thực hiện chỉnh sửa lại dự án theo góp ý của các ngành 

chức năng, gửi lại cho Sở Xây dựng thẩm định trong tháng 6/2019. 

Kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: 

Tháng 7/2019: 

- Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng đẩy nhanh công tác thẩm định dự án 1 

của công trình. 

- Ký kết hợp đồng và triển khai công tác lập dự án đầu tư cho dự án 2, 3, 4 

của công trình. 

Tháng 8 đến tháng 9/2019: 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư dự án 1. 

- Trình thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể 

cho dự án 1. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán cho 

dự án 1 của công trình và ký kết thực hiện hợp đồng lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự 

toán. 

- Gửi Sở Xây dựng thẩm định các dự án 2, 3, 4 của công trình 

Tháng 10/2019: 

- Tiếp tục Triển khai công tác lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán dự án 1. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án 2, 3, 4. 

Tháng 11 và tháng 12/2019 

- Gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ 

thuật – tổng dự toán dự án 1 để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong 

năm 2020. 

- Gửi Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể cho dự án 2 ,3 ,4 của công trình. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật – dự toán cho các dự án 2, 

3, 4 của công trình 

- Ký kết hợp đồng lập thiết kế kỹ thuật – dự toán cho các dự án 2, 3, 4 của 

công trình và triển khai thực hiện lập thiết kế kỹ thuật – dự toán để trình thẩm định 

và phê duyệt trong quý I năm 2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. 
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9. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025: 

- Dự án di tích Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc 

- Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2 (Dự án 2: Sưu tầm và trưng bày hình ảnh tư liệu hiện vật; tượng 

đài trung tâm; xây dựng sa bàn;, bệ thờ các Anh hùng liệt sĩ; Phục chế nhà làm 

việc, sinh hoạt, hiện vật gắn liền của ba đồng chí chỉ huy chiến dịch) 

- Dự án Xây dựng tượng đài trung tâm, nhà bia (nội dung văn bia), các hạng 

mục công trình phục chế, tranh tượng, phù điêu khu di tcih1 lịch sử chiến khu 

Long Nguyên 

- Dự án Xây dựng mới Thư viện tỉnh 

II. Đánh giá chung: 

 Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành phần đầu tư xây dựng cơ bản của 

Ban quản lý dự án ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tuy có đảm 

bảo tiến độ nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch dự kiến đầu năm 2019. 

 Giải pháp chỉ đạo, điều hành trong các năm tiếp theo: Tiếp tục phấn đấu 

hoành thành chỉ tiêu kế hoạch được giao bằng cách: 

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tư vấn thực hiện theo đúng 

tiến độ đề ra trong hợp đồng. 

 Theo sát các cơ quan chức năng thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch đấu 

thầu, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình do ngành quản lý. 

 Thường xuyên, liên tục tham mưu các giải pháp cho sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch để tháo gỡ những vướn mắc trong quá trình thực hiện đầu tư nếu có. 

Trên đây là báo cáo tiến độ và dự kiến kế hoạch các công trình trong năm 

2019 và giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- UBND tỉnh;  

- Sở KHĐT;         

- Lưu: VT, KHTC. 
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