
UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-TCKH Phú Mỹ, ngày           tháng        năm 2021 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

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

Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình 

giáo dục phổ thông mới năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã. 
 

Kính gửi:  

    - Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ; 

    - UBND thị xã Phú Mỹ. 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận được Tờ trình số 216/TTr-PGDĐT ngày 25 

tháng 11 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã; Phòng 

Tài chính - Kế hoạch đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2. Tờ trình về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

3. Các tài liệu liên quan khác: Biên bản cuộc họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, bảng khái toán kinh phí, hình ảnh hiện trạng thiết bị dạy học tại các 

trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Văn bản số 5159/UBND-TCKH ngày 23/11/2021 của UBND thị xã Phú Mỹ 

về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bổ sung chuẩn 

bị đầu tư năm 2021; 

4. Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND thị xã 

Phú Mỹ về việc thành lập Hội đồng 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 công thị xã Phú 

Mỹ. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
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1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thị xã Phú Mỹ. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thị xã Phú Mỹ. 

5. Tên chủ đầu tư:  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã 

Phú Mỹ. 

7. Tổng mức đầu tư dự án: 32.786.309.330 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai 

tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm linh chín ngàn, ba trăm ba mươi đồng) 

Trong đó: 

+ Chi phí thiết bị : 31.227.117.200 đồng 

+ Chi phí tư vấn đầu tư : 416.522.532 đồng 

+ Chi phí khác : 187.728.550 đồng 

+ Chi phí dự phòng : 954.941.048 đồng 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách thị xã. 

9. Thời gian thực hiện: 01 năm, kể từ ngày dự án đầu tư được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Mua sắm mới thiết bị dạy học. 

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

Không. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: 

1. Về nguồn vốn: Ngân sách thị xã.  

Nguồn vốn được bố trí phù hợp với dự án, đúng mục đích, đúng đối tượng, 

nguồn vốn bố trí thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 

2. Về cân đối vốn: Ngân sách thị xã sẽ đảm bảo khả năng cân đối, bố trí đủ vốn 

để triển khai thực hiện dự án trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật. 

3. Mức vốn dự kiến:  
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- Tổng số vốn bố trí cho dự án: 32.786 tỷ đồng.  

- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã. 

- Thời gian phân bổ dự kiến: 02 năm.  

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo 

dục phổ thông mới năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã đề xuất nguồn vốn và mức 

vốn đầu tư phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn trong trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025.    

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

sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 

năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Phú Mỹ và các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư dự án./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Nghĩa Bình 
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