
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: 

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 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 về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh, với các nội dung 
chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh .
2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an 

tỉnh  nhằm đảm bảo tuổi thọ, kiến trúc mỹ quan công trình, đồng thời, đảm bảo 
điều kiện làm việc tại trụ sở Công an tỉnh. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Số 19 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư: 9.800.000.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. 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 tạo 

lát đá tự nhiên bậc cấp hai bên, sảnh chính và ram dốc nhà làm việc 5 tầng.
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- 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.
10. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất bổ sung chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo 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.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN,NC,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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