
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /NQ-HĐND 

“DỰ THẢO” 

Quảng Nam, ngày       tháng 4 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc  

Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 u t sửa   i, b  sung một số  i u c a  u t    ch c  h nh ph  và  u t    ch c 

ch nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Xây dựng ngày 18/6/2014;  u t sửa   i, b  sung một số  i u 

c a Lu t Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 ăn c  Ngh    nh số 40/2020/NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020 c a 

 h nh ph  quy   nh chi tiết thi hành một số  i u Lu t Đầu t  công; 

 ăn c  Ngh    nh số 163/2016/NĐ- P ngày 21 tháng 12 năm 2016 c a 

 h nh ph  quy   nh chi tiết thi hành một số  i u c a Lu t Ngân sách nhà n ớc; 

Xét  Tờ trình số 2335/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 c a Ủy ban 

nhân dân t nh v     ngh  quyết   nh  i u ch nh ch  tr  ng  ầu t  dự án Nhà 

làm việc  ông an huyện Đắc  h ng, t nh Sê Kông, n ớc  HD ND  ào; Báo 

cáo thẩm tra số … /BC-HĐND ngày      tháng 4 năm 2022 c a Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội  ồng nhân dân t nh và ý kiến thảo lu n c a  ại biểu Hội  ồng 

nhân dân t nh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện 

Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào như sau: 

1. 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 37m
2
, nhà điều 

khiển bơm chữa cháy diện tích khoảng 4,5m
2
 và giếng khoan... 



 
 

2. 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... 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Những nội dung khác tại quyết định chủ trương đầu tư dự án không 

thuộc phạm vi điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết này thì thực hiện 

theo quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                        

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

 


