
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư  dự án Nhà làm việc
Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy 
định của 9 luật; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân 
sách địa phương;

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 
CHDCND Lào tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021, như 
sau:

I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 

CHDCND Lào.
2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trong quá trình triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhằm phù hợp với 

tình hình thực tế, đảm bảo cho việc quản lý, vận hành công trình hiệu quả, đáp 
ứng yêu cầu về ngoại giao, việc bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị 
vào dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước 
CHDCND Lào là cần thiết.

3. Nội dung quy mô đầu tư điều chỉnh:
- Bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đường dây điện 22kV, trạm biến 

áp, điện ngoài nhà; mương thoát nước; sân bê tông và đường nội bộ; hệ thống 
PCCC bao gồm: bể nước chữa cháy có diện tích khoảng 37m2, nhà điều khiển 
bơm chữa cháy diện tích khoảng 4,5m2 và giếng khoan,...

- Bổ sung các thiết bị: bàn, ghế, tủ tài liệu; máy điều hoà; máy biến áp và 
thiết bị đường dây; tủ báo cháy, máy bơm chữa cháy và máy bơm cấp nước; thiết 
bị mạng điện thoại, internet...

- Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.
4. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 10.600.000.000 đồng 

(Mười tỷ, sáu trăm triệu đồng) (không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được 
HĐND tỉnh phê duyệt.
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* Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được HĐND 

tỉnh phê duyệt tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 989/BC-CAT-PH10 ngày 18/3/2022 của 

Công an tỉnh Quảng Nam.
3. Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương.
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, 

quyết định./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Ngoại vụ;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,NC-KSTTHC,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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