
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 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang bị, phương tiện 
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát 

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam 
và Công an các huyện, thị xã, thành phố

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 
trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 
lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng 
Nam và Công an các huyện, thị xã, thành phố, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Dự án được chia thành 02 dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1: Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

- Dự án thành phần 2: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cũ của Công an 
huyện Núi Thành.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và Công an cấp huyện, 
nhất là các địa phương trọng điểm về chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn góp phần 
đảm bảo tính mạng con người, tài sản, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. 
Tạo môi trường ổn định, an toàn, thu hút hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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3. Nhóm dự án: B.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

- Dự án thành phần 1: trụ sở Công an tỉnh, số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố 
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Dự án thành phần 2: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự toán tổng mức đầu tư của dự án: 76.968.000.000 đồng (Bảy mươi sáu 
tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Dự án thành phần 1: 70.000.000.000 đồng;

- Dự án thành phần 2: 6.968.000.000 đồng.

Tổng mức đầu tư dự án vượt 6.968.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư 
đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
(70.000.000.000 đồng) do trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
xét tính bức thiết cần đầu tư cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cũ của Công an 
huyện Núi Thành để triển khai Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực Nam Quảng 
Nam nhằm đảm bảo sẵn sàng lực lượng thường trực tại cơ sở để triển khai kịp 
thời công tác tổ chức chữa cháy ban đầu, Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh đầu 
tư thêm các nội dung của dự án thành phần 2: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc 
cũ của Công an huyện Núi Thành. UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống điều 
chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án lên 76.968.000.000 đồng (tăng 
6.968.000.000 đồng) để đảm bảo nguồn thực hiện dự án thành phần 2.

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Quy mô và hình thức đầu tư:

a) Quy mô đầu tư:

- Dự án thành phần 1: Đầu tư trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ, gồm: 

+ Xe chữa cháy (có téc nước 5.000 lít và 500 lít bọt): 08 chiếc.

+ Xe chở nước (có bồn tiếp nước chữa cháy loại 8.000 lít): 08 chiếc.

+ Máy bơm chữa cháy (thiết bị đi kèm): 12 chiếc.

+ Súng bắn phao cứu sinh phục vụ cứu nạn, cứu hộ (đồng bộ): 03 bộ.

+ Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ dưới nước: 10 bộ.

+ Mặt nạ phòng độc cách ly: 12 bộ.

+ Thiết bị camera dò tìm nạn nhân dưới nước: 03 bộ. 
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- Dự án thành phần 2: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cũ của Công an 
huyện Núi Thành với nội dung sau:

+ Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng với diện tích xây dựng khoảng 1.142m2.

+ Sửa chữa nhà bếp, nhà để xe máy, kho để máy móc chuyên dụng với diện 
tích xây dựng khoảng 441m2. 

+ Xây mới nhà để xe chữa cháy với diện tích xây dựng 260m2.

+ Xây mới vọng gác.

+ Sân đường bê tông và nền sân nhà để xe chữa cháy với diện tích khoảng 
1.300m2. 

+ Sửa chữa tường rào, mương thoát nước, tháo dỡ trụ anten và các hạng 
mục phụ trợ khác.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 3035/BC-CAT-PH10-PC07 ngày 21/9/2021 
của Công an tỉnh Quảng Nam.

3. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án.

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 6255/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của 
UBND tỉnh)

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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