
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /NQ-HĐND 

  

Quảng Nam, ngày     tháng 7 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án 

đầu tƣ công nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phƣơng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 02 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 1  tháng 6 năm 2015; 

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t    ch c  hỉnh phủ 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 tháng 6 năm 2014; 

 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 của 

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

 ăn c  Ngh  quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội 

 ồng nhân dân tỉnh v  kế hoạch  ầu t  công năm 2021; 

 ăn c  Ngh  quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

 ồng nhân dân tỉnh v  kế hoạch  ầu t  công năm 2021; 

 ăn c  Ngh  quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Hội 
 ồng nhân dân tỉnh v  Kỳ họp th  23; 

Xét cácTờ trình của UBND tỉnh: 3372/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 

2021, 3790/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021; 4247/TTr-UBND ngày 12 

tháng7 năm 2021; 4509/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 v     ngh  quyết 

  nh chủ tr  ng  ầu t  một số dự án sử dụng vốn ngân sách   a ph  ng tại kỳ 

họp th 02, HĐND tỉnh khóa X; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày    tháng   

năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội  ồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 

lu n của  ại biểu Hội  ồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 04 dự án nhóm C sử dụng 

vốn ngân sách tỉnh (chi tiết theo 05 phụ lục   nh kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

DỰ THẢO  

(sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu) 
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a) Quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo yêu cầu về năng lực 

quản lý dự án. 

b) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và 

nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 

tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... đảm bảo hiệu quả đầu tư.  

c) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư 

xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp 

nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ 

trương đầu tư. 

d) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng; xử lý 

nghiêm các trường hợp sai phạm. 

đ) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường 

hợp phát sinh của dự án. 

2. 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. 

 

Ngh  quyết này   ợc Hội  ồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

th  02 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2021./. 

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, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

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

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cƣờng 
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Phụ lục 

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH 

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 

(Kèm theo ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày        / 7/2021 của Hội  ồng nhân dân tỉnh) 

Đ n v : triệu  ồng 

TT Danh mục dự án Dự án nhóm 

Tổng mức đầu 

tƣ (ngân sách 

tỉnh) 

Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú 

  Tổng cộng 04 33.400     

1 Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh C 9.800 2021- 2023 Phụ lục 1 

2 Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh C 3.000 2021- 2023 Phụ lục 2 

3 
Mua sắm hệ thống trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ An 

ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 
C 10.000 2021- 2023 Phụ lục 3 

4 
Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, 

CHDCND Lào 
C 10.600 2021- 2023 Phụ lục 4 
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Phụ lục 1 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

CẢI TẠO, NÂNG CẤP KHUÔN VIÊN TRỤ SỞ CÔNG AN TỈNH 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      /7/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo kiến trúc mỹ quan công trình, điều kiện làm 

việc tại trụ sở Công an tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Phá dỡ và xây mới đoạn tường rào cũ, kiến trúc giống tường rào đã xây 

dựng. 

- Đường nội bộ bằng bê tông nhựa tại các vị trí: phía trước, phía sau và hai 

bên nhà làm việc 5 tầng; xung quanh nhà hội trường, xung quanh nhà khách. 

- Lát đá tự nhiên trên nền sân bê tông phía sau nhà làm việc 5 tầng; cải 

tạolát đá tự nhiên bậc cấp hai bên, sảnh chính và ram dốc nhà làm việc 5 tầng. 

- Làm mới nền sân lát đá tự nhiên tại các vị trí: xung quanh và bãi đỗ xe tại 

Hội trường, sân nhà khách. 

- Làm mới nền sân bằng bê tông tại các vị trí mở rộng đường giao thông 

nội bộ xung quanh nhà 4 tầng và bãi đỗ xe hai bên nhà làm việc 5 tầng. 

- Ốp đá thành bồn hoa quanh nhà làm việc 5 tầng bằng đá tự nhiên. 

- Bó vỉa, bồn hoa bằng đá tự nhiên; trồng cây xanh. 

- Bố trí hệ thống điện, nước ngoài nhà. 

- Tháo dỡ và cải tạo các hạng mục phụ trợ khác. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 9.800.000.000 đồng ( h n tỷ, tám trăm triệu 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 19 đường Trần Hưng Đạo, thành phố 

TamKỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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Phụ lục 2 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      /7 /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất; đảm bảo công năng sử dụng 

và điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo nhà làm việc 03 tầng hiện trạng: ngăn phòng làm việc tầng trệt 

thành phòng văn thư và bảo vệ; cải tạo phòng tiếp khách; cải tạo mặt tiền; thay 

mới hệ thống cửa đi, cửa sổ; chống thấm và thay mái tôn… 

- Xây mới nhà làm việc 01 tầng với tổng diện tích xây dựng khoảng 

100m2. 

- Các hạng mục phụ trợ: tường rào, cổng ngõ; mương thoát nước; nhà xe. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 26 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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Phụ lục 3 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN MUA SẮM HỆ THỐNG TRANG 

THIẾT BỊ, PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ AN NINH MẠNG VÀ PHÕNG, 

CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày     /7/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 

cao nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: Đầu tư trang thiết bị, phần mềm chuyên dụng. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 10.000.000.000 đồng (M ời tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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Phụ lục 4 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN NHÀ LÀM VIỆC  

CÔNG AN HUYỆN ĐẮC CHƢNG, TỈNH SÊ KÔNG, CHDCND LÀO 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày     /7/2021 của HĐND tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất cho trụ sở Công an huyện 

Đắc Chưng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa Công an tỉnh Quảng Nam và 

Công an tỉnh Sê Kông, gắn kết mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác trên các lĩnh vực 

giữa hai tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư: 

Xây dựng khối nhà làm việc 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 450m
2
; 

nhà vệ sinh diện tích khoảng 16m
2
; hành lang nội bộ diện tích khoảng 330m

2
. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 10.600.000.000 đồng (M ời tỷ, sáu trăm 

triệu  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 

 


