
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 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

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

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 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2021;
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà 

làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào, với các nội 
dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, 

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

Đắc Chưng, góp phần ổn định nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ trong khi thực 
hiện nhiệm vụ; 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.

3. Dự án nhóm: C.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ, sáu 

trăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Quy mô và hình thức đầu tư:
a) Quy mô đầu tư:
Xây dựng khối nhà làm việc 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 450m2; 

nhà vệ sinh diện tích khoảng 16m2; hành lang nội bộ diện tích khoảng 330m2.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
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10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
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.
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.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 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, XD, NgV;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, NC,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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