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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa 

hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 3158/TTr-CAT-PV01 ngày 
30/9/2021 của Công an tỉnh Quảng Nam trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao 
thông trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 
thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hiện đại hóa hệ thống 
camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 3156/BC-CAT-PH10 ngày 30/9/2021 của 

Công an tỉnh Quảng Nam.
4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 553/BC-

SKHĐT ngày 20/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về kế hoạch đầu tư công năm 2022;
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- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án 
đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao 

thông trên địa bàn tỉnh.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba 

mươi tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: An ninh và trật tự xã hội. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022-2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1249/STTTT-

CNTT&BCVT ngày 18/10/2021):
Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất về sự cần thiết và nội dung, qui 

mô đầu tư của dự án theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, để đầu 
tư các hệ thống, thiết bị hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu đặt ra, Sở
Thông tin và Truyền thông có ý kiến góp ý như sau: 

1. Hệ thống thiết bị tại trung tâm lưu trữ, điều hành tại Công an tỉnh cần
thiết kế đảm bảo dung lượng, tính tương thích cho việc kết nối với hệ thống 
camera hiện hữu đang được quản lý tại đơn vị cũng như việc mở rộng số lượng
thiết bị camera quan sát trong tương lai trên địa bàn tỉnh.

2. Đề nghị đơn vị có giải pháp chia sẽ dữ liệu về vi phạm giao thông thu 
thập được từ các camera quan sát lên ứng dụng chuyên ngành của Công an tỉnh 
và ứng dụng Smart Quảng Nam của tỉnh để phục vụ việc tra cứu thông tin vi 
phạm của người dân. 

3. Do tính chất quan trọng của hệ thống trong việc phục vụ công tác chỉ
huy, điều hành, tham mưu của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề
nghị đơn vị chú trọng công tác bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống trước khi
đưa vào vận hành cũng như trong thời gian sử dụng (thực hiện xác định cấp độ
an toàn thông tin và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo Thông
tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
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Trong các năm qua, được sự đầu tư của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công 
an tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng các Hệ thống Camera giám sát an ninh 
ở mót số huyện, thị xã, thành phố. Theo báo cáo của cơ quan lập đề xuất dự án, 
qua tổng kết đánh giá nhận thấy hầu hết các mô hình camera giám sát được triển 
khai đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm. Với tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển, tốc độ đô thị 
hóa ngày cao cao, lượng thông tin cần xử lý hàng ngày là rất lớn, cần thiết và 
đòi hỏi phải có một hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại đồng bộ, được liên 
kết một cách khoa học và tự động hoá đáp ứng tốt cho yêu cầu công tác quản lý 
xã hội nói chung và phục công tác đảm bảo ANTT trước mắt và lâu dài. Từ thực 
tiễn triển khai thành công các hệ thống giám sát an ninh trật tự - giao thông 
trong những năm qua cho thấy việc xây dựng các hệ thống camera giám sát an 
ninh trật tự là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và 
định hướng phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ của Chính phủ và Bộ 
Công an, nhất là trong việc tăng cường áp dụng các thiết bị giám sát an ninh 
công nghệ cao thay thế cho con người trong việc quản lý xã hội nói chung và 
phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an nói riêng. Do vậy, 
việc đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - 
giao thông là hết sức cần thiết dựa trên cơ sở yêu cầu công tác nghiệp vụ của lực 
lượng Công an tỉnh trong tình hình hiện nay. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa 
bàn tỉnh đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong năm 2022 tại 
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
triển khai thực hiện tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo 

quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- 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 ANTT 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.
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b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh; 

ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 130 tỷ đồng giai đoạn 2022-2025 theo Báo cáo 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 553/BC-SKHĐT ngày 
20/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm 
dự án. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2022 -2024; qua xem xét văn bản thẩm 
định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ 
thực hiện dự án 2022-2025.

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư được chủ đầu tư lập trên phương pháp báo

giá thị trường và các định mức chi phí tư vấn, chi phí khác theo quy định tại 
Nghị
định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết 
định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 và Thông tư số 04/TT-BTTTT ngày 
24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi 
phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Công an tỉnh chịu trách nhiệm 
về tính hợp pháp của 03 báo giá của 03 nhà cung cấp cho chủ đầu tư). Việc khái 
toán sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được 
chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, 
định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức 
đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.

- Theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư 
200 tỷ, trong đó nguồn ngân sách tỉnh 130 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 70 tỷ 
đồng; tuy nhiên hiện nay theo kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách 
Trung ương giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết 
định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, dự án chưa được bố trí vốn. Vì vậy trên 
cơ sở hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và văn bản đề nghị của Công an tỉnh, báo 
cáo thẩm định nguồn vốn ngân sách tỉnh tại Báo cáo số 553/BC-SKHĐT ngày 
20/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các nội dung, quy mô đầu tư với 
nguồn vốn ngân sách tỉnh dự kiến cân đối, bố trí cho dự án 130 tỷ đồng. Trong 
quá trinh thực hiện dự án nếu nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cân đối cho 
dự án, đề nghị Cồng an tỉnh lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh chủ trương trình cấp 
thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo đúng quy định. 

- Các nội dung góp ý của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
1249/STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/10/2021, Công an tỉnh (đơn vị lập Báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án) đã giải trình làm rõ tại Công văn số 
3432/CAT-PV01 ngày 20/10/2021, trong bước lập dự án khả thi và thực hiện dự 
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án đề nghị Công an tỉnh lưu ý các nội dung Sở Thông tin và Truyền thông dã có 
ý kiến góp ý.

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật 
tự - giao thông trên địa bàn tỉnh. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản 
báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND;
- BGĐ Sở;
- Công an tỉnh;;
- Lưu: VT, TĐDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Dự án: Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông 
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 3157/TTr-CAT-PV01 ngày 
30/9/2021 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hiện đại hóa 
hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh;

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Hiện đại hóa hệ thống camera 
giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh, như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Tờ trình số 3157/TTr-CAT-PV01 ngày 30/9/2021 của Công an tỉnh về 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hiện đại hóa hệ thống 
camera giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh;

2. Báo cáo số 3138/BC-CAT-PV01 ngày 29/9/2021 của Công an tỉnh về 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh 
trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh;

3. Báo cáo số 3156/BC-CAT-PH10 ngày 30/9/2021 của Công an tỉnh về 
thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hiện đại hóa hệ thống camera 
giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước;
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
3. Các văn bản liên quan:
- Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự 

kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022;
- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch 
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năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước. 
- Văn bản 4235/BCA-H01 ngày 07/12/2020 của Bộ Công an về xây dựng 

và thực hiện Đề án “Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát An ninh – Trật tự - 
Giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

- Pháp lý liên quan khác. 
III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm 
định

1. Tên dự án: Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao 
thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Dự án nhóm: nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện dự án: 
- Công an tỉnh Quảng Nam, số 19 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
- Tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường Võ Chí Công, các nút giao thông quan 

trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT gồm Núi Thành, Tam Kỳ, 

Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Hội An.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba 

mươi tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: ngân sách tỉnh 100%.
8. Hình thức đầu tư: đầu tư công.
9. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2024.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 2882/STC-ĐT 

ngày 15/10/2021 của Sở Tài chính)
Dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh lập báo cáo 
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đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2342/QĐUBND ngày 16/8/2021, 
theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình thẩm định nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn dự án tại Tờ trình số 3157/TTr-CAT-PV01 ngày 
30/9/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 130.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư 
ngân sách tỉnh 100%. Phân kỳ đầu tư: Năm 2022: 69.501 triệu đồng, năm 2023: 
36.155 triệu đồng và năm 2024: 24.344 triệu đồng. 

Qua kiểm tra danh mục dự án dự kiến trung hạn 2021-2025 (Báo cáo số 
122/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh), thì dự án 
thuộc danh mục đăng ký đầu tư giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh, dự 
kiến tổng mức đầu tư là 200.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 
130.000 triệu đồng và kế hoạch trung hạn 2021-2025 bố trí cho dự án là 84.000 
triệu đồng. Như vậy, so với phân kỳ thực hiện dự án do đơn vị lập thực hiện từ 
năm 2022-2024 thì nguồn vốn dự kiến phân bổ trong giai đoạn 2021-2025 còn 
thiếu 46.000 triệu đồng, ngoài ra, nếu tính theo tổng mức đầu tư dự án là 
200.000 triệu đồng và ngân sách tỉnh hỗ trợ 130.000 triệu đồng thì tương ứng 
ngân sách tỉnh hỗ trợ 65%, nay đơn vị lập dự án dự kiến tổng mức đầu tư là 
130.000 triệu đồng thì ngân sách tỉnh hỗ trợ bao nhiêu (đơn vị đề xuất ngân sách 
tỉnh hỗ trợ 100%), đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thêm về tỷ lệ ngân 
sách tỉnh hỗ trợ cho dự án. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về chủ trương
Dự án được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất khởi công mới trong kế 

hoạch 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quyết 
định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 
nguồn ngân sách nhà nước. 

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được Công an tỉnh lập với tổng 

mức đầu tư dự kiến là 130.000 triệu đồng, thấp hơn 70.000 triệu đồng so với 
mức đã dự kiến tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND 
tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, Quyết định số 2342/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước. 

Theo đề xuất ban đầu, phần kinh phí 70.000 triệu đồng này dự kiến bố trí 
từ nguồn ngân sách Trung ương (Bộ Công an), UBND tỉnh đã có văn bản số 
4999/UBND-TH ngày 27/8/2020 đề nghị Bộ Công an hỗ trợ trong giai đoạn 
2021-2025. Tuy nhiên, Bộ Công an có văn bản 4235/BCA-H01 ngày 
07/12/2021 phúc đáp, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đảm bảo kinh phí tối đa để 
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thực hiện dự án, Bộ Công an sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí cho dự án theo khả năng 
ngân sách được nhà nước giao. Đến nay, Bộ Công an chưa có văn bản khẳng 
định chủ trương và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án, chưa có cơ sở đề xuất, 
thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức 200.000 triệu 
đồng như phương án ban đầu.

Vì vậy, Công an tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 
130.000 triệu đồng từ ngân sách tỉnh (phù hợp mức ngân sách tỉnh đã dự kiến tại 
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 
2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh) là phù hợp trong giai đoạn 
hiện nay. Khi Bộ Công an thống nhất chủ trương, thông báo mức hỗ trợ trong 
giai đoạn 2021-2025 cho dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp Công an 
tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh thực hiện các thủ 
tục điều chỉnh tăng tổng mức và quy mô đầu tư dự án theo quy định.

Trên cơ sở dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
và kế hoạch đầu tư công hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; dự án dự kiến 
triển khai từ năm 2022, dự kiến phân kỳ đầu tư trong 04 năm đảm bảo theo quy 
định tại Luật Đầu tư công, đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối vốn ngân 
sách tỉnh giai đoạn này.

IV. Kết luận
Dự án Hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông 

trên địa bàn tỉnh có thời gian đầu tư phù hợp, dự kiến đảm bảo trong khả năng 
cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Trên cơ sở các thủ tục đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn 
ngân sách tỉnh triển khai thực hiện dự án từ năm 2022, đảm bảo theo phân kỳ 
tiến độ thực hiện dự án.

Đề nghị Công an tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư tiếp theo theo quy 
định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, LĐVX, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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