
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN BAI LQC Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

s&4I /NQ-HDND DaiL5c, ngàyA4thang' nám 2022 

NGH! QUYET 
V vic quyt d1nh chü trirong du tir 

dt1 an Nhã lam vic HDND và UBND huyn Thi Lc 

HQI BONG NIIAN DAN HUYN D?J LQC 
IUIOA XII, KY HQP T}L(J' 7 

Can ct Lut T chic chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015, Lut tha di1, 
bô sung m5t so diêu cia Lut To chic chInh phi vâ Lut TO chic chInh quyén dfa 
phircrng ngày 22/11/2019; 

Can ci Lut Ngân sách nhà nzthc ngày 25/6/2015, 

Can cz Lut Dcu tu cOng ngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh cüa hInh phi: s 163/2016/ND-CT ngày 21/12/2016 cia 
Chmnh phi ye quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu ciaLugt Ngân sách nhà nithc; 
sO 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 ye quy djnh chi tiêt thi hành m3t sO diêu cia 
Luçt Dáu tu' cOng; 

Can cü Nghj quyé't sO' 70/NQ-HDND ngây 08/12/2021 cia HDND tinh 
Quáng Nam ye ice hogch dáu tu' cOng trung hgn giai doQn 2021 - 2025; 

Can ci Nghj quyê't sá 151/NQ-HDND ngày 21/12/2021 cia HDND huyçn v 
diêu chinh kê hogch dáu tu' cOng trung hqn giai don 2021 - 2025; 

Can c& các Quyé't djnh cia UBND tinh QuángNam. s 424/QD-UBND ngày 
2 1/02/2022 ye vic giao chi tiét kê hogch vOn dáu tu c5ng trung hgn giai dogn 2021 
— 2025, sO 721/QD-UBND ngày 18/3/2022 ye vic giao nhim vy don vj chi trI, 
thám djnh phê duyt chz trwo'ng dáu tir các dr an day tu nguOn ngdn sách tinh khài 
cOng giai dogn 2023 - 2025; 

Xét T& trInh s6 155/TTr-UBND ngày 28/6/2022 cza UBND huyn d nghj 
phé duyt chü tru'ong ddu tir mç5t sO c4 an ho trçr tit nguOn ngán sách tinh khO'i 
cOng giai dogn 2023 -2025 trên d/a bàn huyn Dgi Lc; Báo cáo thâm tra cüa Ban 
Kinh té - Xd hç3i cüa HDND huyn và kiên tháo ljn cia dgi biêu HDND huyn 
tgi k)) hgp. 

QUYET NGHT: 

Diu 1. Thng nht thông qua chU trixong dau tu dr an Nhà lam vic HDND 
và UBND huyn D.i Lc (d1r an nhóm B) vOi tong muxc dâu tu là 80.000.000.000 
dng. Trong dO, ngãn sách tinh 30.000.000.000 dông, ngân sách huyn 
50.000.000.000 dông. Thai gian thirc hin: näm 2022. 
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(Co Phy lyc kèni theo) 

Diu 2. T6 chüc thuc hin 

1. Giao UBND huyn trin khai thrc hin Nghj quyt nay; chi do các Ca 

quail, dan vj có lien quan hoàn thành các thU t1ic dâu tu theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan, các Ban cUa Hi dng nhân dan, T dai 
biêu và di biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic th%rc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dâ duqc Hi dng nhân 4ân huyn Di Lc khóa XII, k' hop 
thcr 7 thông qua ngày 11 tháng 7 näm 2022.!. 

Ntii nhin: 
- Thuông trrc HDND, UBND tinh Quãng Nam; 
- Sâ Kê hoach và Dâu tir tinh Quãng Nam; 
- Thtrrng trijc Huyn üy; 
- U HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Di biêu HDND huyn; 
- Các co quan, don vi lien quan; 
- TT FIDND, UBND các xã, thj trân; 
- CPVP; 
- Liru: VT, CVHD. 
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HOI DON i AN CONG HOA XA HQL CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN Dc Ip  - T'r do - Hinh phüc 

CHU TRIfONG DAU ru' 
iyán: Nhà lam vic HDND và UBND huyn Di Lc. 

Dia diem: Thj trn Ai Nghia, huyn Diii Lôc, tinh Quãng Nam. 
Kèm theo Nghj quyét sóAL  /NQ-HDND ngày,M /  /2022 cza HDND huyçn) 

1. Miic tiêu dâu tu: 

Xây dirng cânh quan trung tam hành chInh huyn ngày càng hin dai,  tüng 
buóc hoàn thin co sâ ha tang de xây dimg thj trân Ai Nghia thãnh do thj loai  IV 
trong th?i gian den, gop phân phát triên kinh tê xâ hi trén dja bàn huyn. Ben 
canh do, vic dâu tu xây drng cong trInh nham dam bâo phiic vii tot cho hoat dng 
lãnh dao,  chi  dao  và cong tác chuyên mon cüa can b cong chüc viên chirc HDND 
và UBND huyn dc bit dam bâo cong tác chi huy irng cüu trong müa mua lü cUa 
HDND và UBND huyn dugc kjp thai thông suôt, hiu qua. 

2. Quy mô dâu tix: 

2.1. Co sâ tInh toán quy mô du tu: 

- Can cü tiéu chuAn xây d%rng Vit Nam TCVN 4601 : 2012 - Cong sâ co 
quan hành chInh nhà nithc. 

2.2.Quymô: 

a. Khu lam vic khi Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan: Ducic xay 3 
tang vâi din tIch xây d'irng tang 1: 827m2, din tIcb. Kay dirng tang 2: 807m2, din 
tIch xây dimg tng 3: 807m2, tong din tIch san 2.441m2. Kêt câu dir kiên móng 
ccc, khung, san, BTCT do tai  ch be tong dá 1x2, M250; Tu&ng xây gach không 
flung; Nén lát gch Granite, Ceramic; Câu thang, bc cap lát dá Granite tir nhiên; 
Cüa di, cira sO cüa nhôm xingfa - kInh; Toàn nhã mastic lan san; H thông cap 
din, h thông cap - thoát nuâc, h thông PCCC, h thông chông set dông b. 

b. Khu lam vic khi Kinh t& Diiçc xây 3 tAng vOi din tIch xây dirng tng 
1: 598,5m2, din tIch xây dimg tâng2 : 581rn2, din tIch xây dirng tang 3 : 581m2, 
tong din tIch san 1 .760,5m2. Kêt câu d1r kiên móng cc, khung, san, BTCT do tai 
ch be tong dá 1x2, M250; Tung xây gch khOng flung; Nên lát gch Granite, 
Ceramic; Cu thang, b.c cap lát dá Granite tr nhién; Cira di, cüa so cüa nhOm 
xingfa - kInh; Toàn nhà mastic lan son; H thông cap din, h thông cap - thoát 
nrnc, h thông PCCC, h thông chông set dông b. 

c. Khu lam vic kh& Van xà: Duçic xây 3 tAng vOi din tIch xây dirng tang 
1: 598,5m2, din tIch xây dimg tang 2 : 581m2, din tIch xây dirng tang 3 : 581m2, 
tong din tIch san 1.760,5m2. Két câu chInh móng, ichung, san, BTCT do tai  chô 
be tOng dá 1x2, M250; Tithng xây gch khOng flung; Nén lát gch Granite, 
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Ceramic; Cu thang, bc cp lát dá Granite tir nhiên; Cra di, c1ra s cira nhôm 
xingfa - kInh; Toàn nhà mastic lan scm; H thông cap din, h thông cap - thoát 
nixóc, h thông PCCC, h thông chông set dông b. 

d. Thi& bj: Thi& bj xây drng và thit bj van phông. 

e. Các hng mvc  ph trçi: San nn, nhâ bâo v, nba d xe nhân viên, nhà d 
xe khách, nhà dt may phát din dr phông + phông may bum, ti&ng rào, cong 
ngO, cay xanh, tram biên áp. 

3.Dránnhóm:B 

4. Tng mIrc d.0 ti.r dir an: 80.000.000.000 dng (Tam mucli dcng). 

5. Ngun vn du tr: Ngãn sách tinh 30 t)' dng, ngãn sách huyn 50 t dông. 

6. Dja dim th%rc hin: Thj trn Ai Nghia, huyn Dai  Lc, tinh Quáng Nam. 

7. Thi gian thirc hin dir an: NAm 2022 - 2025. 
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