
NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công  

nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phƣơng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

  n     u t            n  qu  n     p   n  n     9 t  n  6 n m    5; 

 u t sử    i, b  sun  một số  i u  ủ   u t            n  p ủ v   u t         

   n  qu  n     p   n  n       t  n     n m    9; 

  n    Lu t Đầu t   ôn  n     3 t  n  6 n m 2019; 

  n c  Lu t Xâ  dựn  n     8 t  n  6 n m 2014; Lu t sử    i, b  sung 

một số  i u của Lu t Xâ  dựn  n     7 t  n  6 n m 2020; 

  n    Lu t N ân s    n   n ớ  n     5 t  n  6 n m    5; 

  n    Ngh    nh số 4 /    /NĐ- P n     6 t  n  4 n m      của 

   n  p ủ v  qu    nh chi tiết t i   n  một số  i u của Lu t Đầu t   ôn ; Ngh  

  nh số  63/   6/NĐ- P n       t  n  12 n m    6 củ     n  p ủ v  quy 

  nh chi tiết t i   n  một số  i u của Lu t N ân s    n   n ớc; 

Thực hiện Ngh  quyết số 56/NQ-HĐND n     7 t  n  9 n m 2021 của Hội 

 ồn  n ân dân tỉnh v  dự kiến kế hoạ    ầu t   ôn  n m    2; 

Xét      ờ trìn   ủa Ủ  b n n ân dân tỉnh số: 6464/TTr-UBND n    22 

t  n  9 n m     , 6491/TTr-UBND n     3 t  n  9 n m      v  6648/TTr-

UBND n     7 t  n  9 n m      v     ngh  quyết   nh chủ tr  n   ầu t  một 

số dự  n  ầu t   ôn  sử dụng vốn n ân s        p   n ; B o   o t ẩm tra số          

148/BC-HĐND n    28 t  n  9 n m      của Ban Kinh tế - N ân s    Hội 

 ồn  n ân dân tỉnh; ý kiến thảo lu n củ   ại biểu Hội  ồn  n ân dân tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công nhóm B sử 

dụng vốn ngân sách địa phương (  i tiết t eo     p ụ lụ    n  kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

a) Quyết định giao và chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy 
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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.  

b) 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. 

c) 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. 

d) 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 ba thông qua ngày 29 tháng 9 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; 

- Lưu: VT, CTHĐND (Châu). 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cƣờng 

 

 



 

Phụ lục I 

 DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(Kèm t eo n    quyết số            /NQ-HĐND n     29/9/2021 của Hội  ồn  n ân dân tỉnh) 
 

TT Dự án 

Dự 

án 

nhóm 

Tổng mức 

đầu tƣ 

(triệu đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn 

(triệu đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

 dự án 

Ghi chú 
Ngân sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 

  Tổng cộng  180.000 150.000 30.000     

1 

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an 

các huyện, thị xã, thành phố 

B 70.000 70.000  2022-2024 Phụ lục II 

2 Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc B 60.000 30.000 30.000 2022-2025 Phụ lục III 

3 
Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương 

trình phát thanh và truyền hình 
B 50.000 50.000 

 
2022-2025 Phụ lục IV 

 
 

 



 

 
 

Phụ lục II 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐẦU TƢ TRANG THIẾT BỊ, PHƢƠNG TIỆN PHÕNG CHÁY, CHỮA 

CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT PHÕNG 

CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÔNG AN TỈNH 

QUẢNG NAM VÀ CÔNG AN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

(Kèm t eo N    quyết số       /NQ-HĐND n     29/9 /2021 của Hội  ồn  n ân dân tỉnh) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và Công an cấp huyện, 

nhất là các địa phương trọng điểm về chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn góp phần 

đảm bảo tính mạng con người, tài sản, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Tạo môi trường ổn định, an toàn thu hút hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh 

của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ, gồm:  

+ Xe chữa cháy (có téc nước 5.000 lít và 500 lít bọt): 08 chiếc. 

+ Xe chở nước (có bồn tiếp nước chữa cháy loại 8.000 lít): 08 chiếc. 

+ Máy bơm chữa cháy (thiết bị đi kèm): 12 chiếc. 

+ Súng bắn phao cứu sinh phục vụ cứu nạn, cứu hộ (đồng bộ): 03 bộ. 

+ Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ dưới nước: 10 bộ. 

+ Mặt nạ phòng độc cách ly: 12 bộ. 

+ Thiết bị camera dò tìm nạn nhân dưới nước: 03 bộ.  

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 70.000.000.000 đồng (Bả  m  i tỷ  ồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Công an tỉnh Quảng Nam, số 19 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Phụ lục III 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

TRỤ SỞ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY ĐẠI LỘC 

 (Kèm t eo N    quyết số       /NQ-HĐND n    29/9 /2021 của Hội  ồn  n ân dân tỉnh) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công 

chức Huyện ủy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 

được giao.  

2. Quy mô đầu tư: 

- Khối nhà làm việc: 03 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.283m
2
. 

- Khối hội trường chính, nhà ăn: 02 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 

2.640m
2
. 

- Thiết bị: Thiết bị làm việc, hội trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

công nghệ thông tin, trạm biến áp, máy phát điện. 

- Các hạng mục phụ trợ: San nền, tháo dỡ khối nhà cũ, nhà để xe, nhà bảo 

vệ, tường rào, cổng ngõ, sân nền, đường nội bộ, cây xanh, hệ thông cấp điện, 

cấp thoát nước ngoài nhà. 

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000.000.000 đồng (S u m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Đại Lộc: 30.000.000.000 đồng. 

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 TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN THIẾT BỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC 

SẢN XUẤT CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

(Kèm t eo n    quyết số      /NQ-HĐND n     29/9/2021 của Hội  ồn  n ân dân tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện đồng bộ các thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo công nghệ, lộ trình số hóa phát thanh truyền hình; góp phần nâng 

cao năng lực sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, đảm bảo chất lượng và làm phong 

phú đa dạng nội dung các chương trình truyền hình tỉnh.  

2. Quy mô đầu tư: 

-      ệ t ốn  t iết b  p  t t  n :  

+ Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh: Studio phát thanh 

trực tiếp; Studio phát thanh thu ghi chương trình. 

+ Hệ thống thiết bị phát sóng chương trình phát thanh: thiết bị cho bộ phận 

tổng khống chế và phát chương trình phát thanh; hệ thống máy phát sóng FM; 

hệ thống anten, cáp dẫn sóng và thiết bị phụ trợ. 

-      ệ t ốn  t iết b  tru  n  ìn : 

+ Hệ thống thiết bị Trường quay thời sự; gồm: Hệ thống thiết bị trường 

quay ảo và hệ thống thiết bị ánh sáng. 

+ Hệ thống thiết bị Studio Trường quay các chương trình tọa đàm; gồm:  

. Hệ thống camera chuyên dụng. 

. Hệ thống thiết bị hình ảnh. 

. Hệ thống phân phối tín hiệu âm thanh và hình ảnh. 

. Hệ thống âm thanh. 

. Thiết bị ánh sáng trường quay. 

. Hệ thống liên lạc. 

. Màn hình LED, Deco trường quay và phụ kiện lắp đặt. 

+ Camera HD ghi hình thẻ nhớ 1/2 inch và các thiết bị phụ trợ. 

+ Hệ thống thiết bị máy biên tập và dựng hình các chương trình; gồm: Máy 

tính Workstaion, phần mềm dựng phi tuyến và các thiết bị phụ trợ. 

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị Xe truyền hình lưu động chuẩn HD; gồm: 

HDTV Camera system, ống kính cho camera, thiết bị điều khiển camera (CCU) 

và các thiết bị phụ trợ. 

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị bộ phận Tổng khống chế HD; gồm: Bàn điều 

khiển phát sóng tổng khống chế; nguồn dự phòng cho bàn điều khiển; bộ xử lý 

điều khiển phát sóng và thiết bị kết nối. 

+ Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng và lưu trữ; gồm: Thiết bị lưu trữ NAS 

160TB; bộ lưu trữ nội bộ 60TB; cổng mạng 10Gb và Switch mạng lõi. 

+ Máy phát điện dự phòng; gồm: Máy phát điện giảm thanh và Bộ chuyển 

đổi nguồn tự động (ATS) 400A. 

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000.000 đồng (N m m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

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

 


