
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
Số:      /NQ-HĐND  Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công  

nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh số: 7512/TTr-UBND ngày 25 

tháng 10 năm 2021, 7567/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021, 8408/TTr-

UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 và 8678/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 

2021 về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B sử dụng vốn 

ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra số 205/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 

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

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công nhóm B sử dụng 

vốn ngân sách địa phương, gồm: 

1. Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

2. Dự án Trường THPT Lương Thúc Kỳ. 

3. Dự án Trường THPT Núi Thành. 

4. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung tâm 

Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. 

DỰ THẢO LẦN 1 

(Hoàn chỉnh theo góp ý của đại biểu) 
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(chi tiết theo các phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

a) Sớm hoàn thiện công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn lực để đầu tư tuyến 

đường mới vào Trường THPT Núi Thành tại địa điểm mới. 

b) Quyết định giao và chỉ đạo chủ đầu tư, 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 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. 

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

thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 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 Cường 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

 DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Kèm theo nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày       /12/2021 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

TT Dự án 
Phân loại 

dự án 

Tổng mức 

đầu tư (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn thực 

hiện 

(ngân 

sách tỉnh)  

Thời gian 

thực hiện 

 dự án 

Ghi chú 

  Tổng cộng 4 295.000 295.000     

1 
Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - 

giao thông trên địa bàn tỉnh 
B 130.000 130.000 2022-2025 Phụ lục II 

2 Trường THPT Lương Thúc Kỳ B 60.000 60.000 2022-2025 Phụ lục III 

3 Trường THPT Núi Thành B 60.000 60.000 2022-2025 Phụ lục IV 

4 
Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Khu Trung 

tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam 
B 45.000 45.000 2022-2024 Phụ lục V 

 
 

 



 

 
 

Phụ lục II 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH 

TRẬT TỰ - GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /12 /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. 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. 

2. 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. 

- 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. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ 

đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% vốn ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

 

  



 

 
 

Phụ lục III 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN TRƯỜNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      /12 /2021 của HĐND tỉnh) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu 

học tập và giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của 

địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Khối lớp học: Gồm 02 khối nhà 02 tầng; tổng diện tích sàn 02 khối nhà 

khoảng 2.110m2. 

- Khối phòng học bộ môn – thư viện: 03 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 

2.030m2. 

- Khối hành chính – quản trị: 03 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 920m2. 

- Khối phục vụ học tập: 02 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 360m2. 

- Khối nhà đa năng: 01 tầng; diện tích xây dựng khoảng 1.000m2. 

- Trang thiết bị phục vụ dạy học. 

- Các hạng mục phụ trợ: San nền; nhà bảo vệ; nhà để xe; hệ thống đường dây 

dẫn trung thế và trạm biến áp; bồn hoa, cây xanh, thảm cỏ; sân chơi, bãi tập, giao 

thông nội bộ; cổng chính, cổng phụ; tường rào; kè đá, hành lang nối; hệ thống cấp 

thoát nước ngoài nhà; hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; hệ thống chiếu 

sáng ngoài nhà; cột chào cờ - tượng biểu trưng; phòng chống mối mọt và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% ngân sách tỉnh. 

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

Nam. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Phụ lục IV 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH 
 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /12/2021 của HĐND tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu 

học tập và giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của 

địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Khối lớp học 24 phòng: Gồm 02 khối nhà 02 tầng; tổng diện tích sàn 02 

khối nhà khoảng 2.800m2. 

- Khối phòng học bộ môn: 02 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 2.400m2. 

- Khối nhà hiệu bộ: 02 tầng; tổng diện tích sàn khoảng 1.100m2. 

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà để xe, nhà bảo vệ, trụ cờ, tường rào cổng ngõ, 

sân vườn, giao thông nội bộ; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; trạm biến áp, bể 

nước ngầm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mối mọt và các hạng mục phụ 

trợ khác. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 

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

 



 

 
 

Phụ lục V 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ SỬA CHỮA 

KHU TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG NAM 
 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /12 /2021 của HĐND tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo các điều 

kiện để tổ chức thi đấu, đào tạo, huấn luyện, tập luyện, sinh hoạt, ăn, ở của các 

vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý Trung tâm Đào tạo và Thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. 

2. Quy mô đầu tư: 

a) Đầu tư xây dựng mới: 

- Nhà luyện tập số 2: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.150m2. 

- Ký túc xá vận động viên năng khiếu số 2 với quy mô 100 học viên, nhà 03 

tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.250m2. 

- Sân tennis: 02 sân với tổng diện tích khoảng 1.340m2. 

- Nhà ăn: nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 105m2. 

- Đầu tư hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, thiết bị vận hành,… 

b) Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa: 

- Nhà luyện tập số 1: thay mới thảm sàn thi đấu, mái tôn, cửa đi. 

- Ký túc xá 03 tầng: cải tạo nhà vệ sinh bị hư hỏng và các hạng mục phụ trợ 

khác. 

- Nhà thi đấu thể dục thể thao: thay mới thảm sàn thi đấu. 

- Nhà làm việc hiệu bộ và phòng tập thể lực: thay mới thảm sàn phòng tập 

thể lực. 

- Hệ thống giao thông nội bộ, sân vườn, tường rào, hệ thống điện nước, cây 

xanh cảnh quan,… 

- Hoàn trả đường bê tông dân sinh. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024. 

 


