
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––– ––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:         /STC-ĐT Nam Định, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v Tham gia ý kiến đối với Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, 

huyện Nam Trực 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định 
 

Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, 

huyện Nam Trực. 

Sở Tài chính nhận được công văn số 1163/SKH&ĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 

17/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định về việc xin ý kiến đối với Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực 

Sau khi nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng khu dân cư tập 

trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Về chi phí đầu tư công trình:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xem xét báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án cho phù hợp với thực tế, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức và tính tương đồng với các 

công trình tương tự. 

 - Đề nghị chủ đầu tư xem xét, tính toán lại chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 

cho phù hợp với Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ tài chính. 

- Công trình không thuộc diện bắt buộc kiểm toán báo cáo quyết toán, đề nghị 

Chủ đầu tư xem xét. 

2. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư tập 

trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 

Trên đây là một số ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương. Đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận:            
 - Như trên; 
 - Lưu: VT, ĐT.                                                                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhã 
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