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
Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX
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 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 Hội đồng nhân
dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021, Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày
16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kỳ họp thứ 22, HĐNĐ tỉnh khóa IX và
Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về
phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ, với các nội dung
chính như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ.
2. Dự án nhóm: C.
3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện để tổ
chức thi đấu, tập luyện, ăn, ở, sinh hoạt của các vận động viên, huấn luyện viên,
cán bộ quản lý của Câu lạc Bộ Bóng đá Quảng Nam. Đồng thời, đáp ứng các tiêu
chuẩn quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
cấp phép đăng cai, tổ chức thi đấu giải Bóng đá Quốc gia.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
7. Dự toán tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
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8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Quy mô đầu tư:
- Xây dựng mới Nhà ở Đội tuyển quốc gia: 03 tầng, diện tích xây dựng
khoảng 340m2, diện tích sàn khoảng 1.020 m2; Kết cấu: móng, dầm, giằng, trụ,
sàn BTCT, mái đổ sàn bê tông trên lợp tôn chống nóng; tường xây gạch không
nung, sàn lát gạch ceramic, sơn hoàn thiện, cửa nhôm kính cường lực, hệ thống
điện nước.
- Đầu tư nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động.
- Đầu tư cải tạo Đường chạy điền kinh.
- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng.
- Sửa chữa khán đài A, B, C, D.
- Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác: Đầu tư xây lại tường rào khán đài D;
xây mới 02 khu vệ sinh khán giả tại khán đài C, D; xây dựng bể chứa nước dung
tích: 60m3.
10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: 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 chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, văn bản có liên quan.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Xây
dựng, VH,TT&DL;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân

3

