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TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hoá hệ thống camera

giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh

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 Hiện đại 

hoá hệ thống camera giám sát an ninh trậ tư – giao thông trên địa bàn tỉnh, với 
các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao 

thông trên địa bàn tỉnh.
2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Mục tiêu đầu tư: nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, chỉ huy tác 

chiến của lãnh đạo Công an tỉnh, trong việc xử lý các tình huống phức tạp, sự 
kiện lớn liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, 
nâng cao hiệu quả hợp đồng tác chiến của các lực lượng Công an; đồng thời 
hình thành trung tâm lưu trữ, điều hành chỉ huy trọng yếu của lãnh đạo Tỉnh ủy 
và UBND tỉnh khi có các tình huống khẩn cấp, đột xuất liên quan đến an ninh 
trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ 

đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Quy mô và hình thức đầu tư 
a) Quy mô đầu tư:
- Xây dựng trung tâm lưu trữ, điều hành kết nối các hệ thống camera giám 

sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh.
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- Nâng cấp, mở rộng các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự hiện có 
và tiếp tục xây dựng một số hệ thống camera giám sát tại một số địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh dọc theo tuyến Quốc lộ 1A.

- Đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông kết hợp an ninh - 
trật tự trên tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường Võ Chí Công, các nút giao thông 
quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
10. Thời gian thực hiện: 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 số 3156/BC-CAT-PH10 ngày 30/9/2021 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./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Thông tin và 
Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KGVX,NC,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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