
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 Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

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

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 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X quyết định chủ 
trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc, với các nội dung chính 
sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc.

2. Nhóm dự án: B.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công chức 
Huyện ủy Đại Lộc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm 
vụ được giao. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng để xây dựng thị trấn Ái Nghĩa 
thành đô thị loại 4.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 
Nam.

7. Dự toán tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng;

- Ngân sách huyện Đại Lộc: 30.000.000.000 đồng.

8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quản lý nhà nước. 
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9. Quy mô đầu tư:

- Khối nhà làm việc: 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.283 m2.

- Khối hội trường chính, nhà ăn: 02 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.640 
m2.

- Thiết bị: Thiết bị làm việc, hội trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy, 
công nghệ thông tin, trạm biến áp, máy phát điện.

- Các hạng mục phụ trợ: San nền, tháo dỡ khối nhà cũ, nhà để xe, nhà bảo 
vệ, tường rào, cổng ngõ, sân nền, đường nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp điện, cấp 
thoát nước ngoài nhà.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

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.

3. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

4. Các hồ sơ, văn bản có liên quan.

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 – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng;
- Huyện uỷ, UBND huyện Đại Lộc;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Nguyễn Hồng Quang
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