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S6A4 /NQ-HDND Dai Lôc, ngày A 4 tháng 3" nám 2022 

NGH! QUYET 
V quyt djnh chü trung du tir Tnt s Cong an x Bii Lãnh 

và Trii s& Cong an xã Di Htrng 

HQI BONG NIIAN DAN HUflN  DI LQC 
KIIOA XII, K HOP TH(X 7 

Can ct Lut T chtc chInh quyn dja phung ngày 19/6/20]5, Luát tha 
dôi, bó sung mç5t so diêu cla Lut TO chzc chIn/i phi và Luçt TO chic chInh 
quyên djaphiro'ng ngày 22/11/2019; 

Can ctLu2tNgân sách nhà nuàc ngày 25/6/2015; 

Can ct Luct Du tu' cOng ngày 13/6/2019, 

Can cii' các Nghj djnh cia OiInh phi.' sO' 163/2016/ND-CF ngày 
21/12/2016 ye quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cia Lut Ngán sáchnhà 
nwóc; sO 40/2020/ND-CF ngày 06/4/202 0 cia CvhI,zh  p/n ye quy djnh chi tiêt thi 
hành m3t sO diéu cza Luçt Dáu tu cOng, so 70/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cia 
HDND tinh Quáng Nam ye kê hogch dáu tu' cOng trung hgn giai dogn 2021 -((is 
2025, 

Can cii' Nghj quyê't sd 59/NQ-HDND ngày 2 9/9/2 021 cia HDND tinh 
Quáng Nam ye xáy dy'ng Try th COng an xã, thj trn thuc COng an tinh Quáng 
Nam, 

Can ci Quylt dfnh sd 3019/QD-UBND ngày 22/10/2021 cüa UBND tinh 
Quáng Nam ye triên khai thtc hin Nghj quyêt so 59/NQ-HDND ngày 
29/9/202 1 cia HDND tinh Quáng Nam ye xáy dyng Try s& Cong an xâ, thj trán 
thu5c COng an tinh Quáng Nam, 

Xét Ta trInh s 162/TTr-UBND ngày 05/7/2022 cza UBND huyn d nghf 
phê duyt chz tritang dáu hr mçt sO dy' an xáy dyng Try s& COng an xd, thj trán 
thuç5c COng an tinh Quáng Nam trên dja bàn huyn Dgi L5c nám 2022, Báo cáo 
thdm tra cza Ban Kinh té - Xã hç3i cia HDND huyn và j kiên tháo lun cia dgi 
biêu HDND huyn tgi Ig) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Thong nhât thông qua chü trixang tâu tu Tr\i s Cong an xà Di 
Lânh và Tri so! Cong an xã ?i Hmg trên dja bàn huyn Dti Lc näm 2022, 
gôm 02 dr an (nhóm C) vâi tong mirc dâu tu là 9.535.000.000 dng (Bang chib.' 
Chin t), nám tram ba mwo'i lam triçu dong); trong do: Ngân sách tinh ho tro là 
5.784.800.000 dông, ngân sách huyn là 3.750.200.000 dông, ciii the nhu sau: 

r 
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- Tri sâ Cong an xa Dai Lnh có TMDT là. 4.383.000.000 dông. Trong 
do, ngân sách tinh h trçl 70% theo djnh mirc ci1a Nghj quyêt so 59/NQ-HDND 
ngày 29/9/2021 cüa HDND tinh Quãng Nam: 2.644.600.000 dông và ngân sách 
huyn (phán con igi): 1.738.400.000 dng. 

- Trçi sà Cong an xâ Di Hung có TMDT là. 5.152.000.000 dng. Trong 
do, ngân sách tinh ho trçl 70% theo djnh müc cüa Nghj quyêt so 59/NQ-FIDND 
ngày 29/9/2021 cüa HDND tinh Quãng Nam: 3.140.200.000 dông và ngân sách 
huyn (phán cOn igi): 2.011.800.000 dông. 

(Co Phu luc kern theo) 

Diu 2. T chi'rc thi.rc hin 

1. Giao UBNID huyn trin khai thirc hin Nghj quyt nay; chi dao  các cci 
quan, &in vi có lien quan hoàn thành các thU tic dã.i.i tu theo quy djnh pháp 1ut. 

2. Thithng trirc HDND, các Ban cUa HDND, To d?.i  biêu HDND, các di 
biêu HDND huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan huyn Dai  Lc khóa XII, k' 
hQp thU 7 thông qua ngày 11 tháng 7 nàm 

Noinhmn: 
- TT HDND, UBND tinh Quãng Nam; 
- So' Kê hoach và Dâu tir tinh Quáng Nam; 
- Thtr&ng true Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBM11TQVN huyn; 
- Dai biu HDND huyn; 
- Các co quan, dcm vj !in quan; 
- TT HDND, UBND các xã, thj trân; 
- CPVP; 
- Luu: VT, CVHD. Nguyn Hão 



AN CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Phu luc 01 

DANH MVC  02 D AN B1JC HOND HUYN 
PHE DUYT CHU TRUONG BAU TU' XAY DUNG 

TRU S CONG AN XA BA! LANH VA TRU so CONG AN xA Bi HU'NG 
(Kern theo Nghj quylt sáA j- /NQ-HDND ngày A  4 /7/2022 cüa HDND huyn Dgi L3c) 

STT Dirán 

Nhóm 
dir an Tng mfrc du tir (Bong) 

Tho'i 
gian thirc 
hin dir 
an bt 
dutu 
näm 

Ghi 
chü 

B C TOng cong Ngân sách 
tinh Ngân sách huyn 

Tong cong 9.535.000.000 5.784.800.000 3.750.200.000 

Tri s& Cong an x Dai Lath x 4.383.000.000 2.644.600.000 1.738.400.000 2022 PLO2 

2 Tri,i s& Cong an xã Dui Hung X 5.152.000.000 3.140.200.000 2.011.800.000 2022 PLO3 



Phi hc 02 

AN CONG HOA XA HI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

CHU TRIYONG DAU rh 
Dtr an: Tni s& Cong an xã Bi Lãnh. 

Dja diem: Xa Di Lãnh, huyn Di Lc, tinh Quãng Nam. 
(Kern theo Nghj quyêt so/I4  /NQ-HDND ngày/1 '1/7/2022 cüa HDND huyn) 

1. Mijc tiêu d.0 tu: 

- Xây dirng trii s& Cong an xã dam bão diu kin lam vic, sinh hoat, & 
thithng trirc, noi tiêp dan, tm giü hành chInh, luu tr, ba.o quân 4t chi:rng..... va 

cac hang mic thiêt yêu khác theo quy djnh trithc mt và lâu dài khi tang biên ch; 
dông th&i khi có tInh huông phüc tp v ANTT trén dja bàn cn huy dng nhiu 
li7ic hrcng dê tang cu&ng thi.r&ng trirc tai  Cong an xâ. 

- Dam bâo ca s& 4t chit, phxang tin, vu khI, cong cii h trçc, ... phic v'ti 
cong tác chin dAu, xây drng 1rc luçing, sinh hot, thông tin lien lc, phông chng 
thiên tai, dich  bnh, tham gia PCCC và ciru nin ciru he...  ti dja phuong. 

2. Quy mô dtu tu: Can cü phucing an thit k mu theo hi.r&ng dk cüa Cong 
an tinh, duçrc S& Xây dirng thâm djnh và ban hành thiêt ké mâu theo quy djnh. 

- Loi và cp cong trInh: Cong trInh dan dicing, c.p III. 

- Quy mô du tu phn tri s& cbInh theo quy ljnh tti Nghi. quyt s 59/NQ-
HDND ngày 29/9/2021 cüa HDND tinh Quâng Nam gem: Nhà lam vic, an, & doanh 
tri 02 tng, din tIch 397m2; Gara xc 02 bánh 1 tn din tIch 30m2; Nba tm giU 
phucmg tin vi phm hành chInh 1 t.ng din tIch 30m2; sn diu lnh. 

- Ph.n san nn và tu&ng chn dt ngoài thit k mu, nhm dam bão các thu 
t1ic trin khai thi cong theo quy djnh tai  Nghj quyt s 59/NQ-HDND ngày 29/9/2021 
cüa FIDND tinh Quãng Nam. 

3.Dránnhóm:C. 

4. Tng müc du tu dir an: 4.383.000.000 dng (Bang ch11': Bn t)', ba tram 
tam mwc/i ba triu dóng chán,). 

5. Ngun von dâu tir: 

- Ngân sách tinh h trçl 70% theo djnh müc cüa Nghj quyt s 59/NQ-
HDND ngây 29/9/202 1 cüa HDND tinh Quãng Nam: 2.644.600.000 dOng. 

- Ngân sách huyn (phn con igi): 1.73 8.400.0O dng. 

6. Dja dim thrc hin: Xâ Di Lãnh, huyn Di Lc, tinh Quáng Nam. 

7. Th&i gian thirc hin dr an: Näm 2022 - 2023. 



Phii 1iic 03 

AN CONG HOA XA HQL CIIiJ NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - r do - Hinh phüc 

CHU TRIfflNG DAU nr 

Dir an: Trii s& Cong an xã Fti Htrng 
Dja diem: Xã Di Hirng, huyn Diii Lc, tiiih Quãng Nam. 

Kèm theo Nghj quyêt só/hL  /NQ-HDND ngay/14  /772022 cña HDND huyçn) 

1. Muc tiêu dâu tu: 

- Xây drng trii sâ Cong an xà dam bâo diu. kién lam vic, sinh ho?t, & 
thtring trrc, noi tip dan, tm gift hành chInh, hru trCr, báo quãn vt chrng.....và 
các hang m1ic thit yu khác theo quy djnh trithc mt và. lâu dài khi tang biên ch; 
dng thai khi có tInh hung phirc tap  v ANTT trân dja bàn cAn huy dng nhiu 
1irc luçmg d tang cu&ng thuäng trirc tai  COng an xâ. 

- Dam bâo c sâ vt chAt, phwing tin, vu khI, cong cii M trç, ... phc v11 

cong tác chin dAu, xây drng lirc luçmg, sinh boat, t1ng tin lien lac,  phOng chng 
thiên tai, djch bnh, tham gia PCCC và c1ru nan  c1ru ho... tai  dja phrnmg. 

2. Quy mô dAu tu: Can Cu phuang an thit k mhi theo huóng dn cüa Cong 
an tinh, dirge Sâ Xây dmg thâm djnh và ban hành thiêt kê mâu theo quy djnh. 

- Loai và cAp cong trInh: Cong trmnh dan diing, cAp ifi. 

- Quy mô Mu tt.r phAn trii sâ chInh theo quy djnh tai  Nghj quy& s 59/NQ-
HDND ngày 29/9/2021 cüa HDND tinh Quãng Nam gôiri: Nba lam vic, an, a doanh 
trai 02 tAng, din tIch 397m2; Gara xe 02 bánh 1 tAng din tIch 30m2; Nba tam  gift 
phuang tin vi phm hành chInh 1 tAng din tIch 30m2; cng và tithng rào báo v; san 
diu 1nh; san th thao; 

- PhAn san nn; tuang chin dAt; mucing thoát n'i&c ngoài thit k mu, nhAm 
dam bão các thu tijc trin khai thi cong theo quy djnh tai Nghj quyt s 59/N Q-
HDND ngày 29/9/202 1 cüa HDND tinh Quáng Nam. 

3. Duánnhóm: C 

4. Tng mirc Mu ttr dir an: 5.152.000.000 diig (Bang chü': Nám tj, m5t 
tram nám mwcfi hai triu dóng). 

5. Nguôn von dâu tii: 

- Ngân sách tinh h trq 70% theo djnh mfrc cüa Nghj quy& s 59/NQ-
HDND ngày 29/9/202 1 cüa HDND tinh Quâng Nam: 3.140.200.000 dông. 

- Ngân sách huyn (p/ian con igi): 2.011.800.000 dng. 

6. Dja diem thrc hin: Xà Dai  Hung, huyn Di Lc, tinh Quãng Nam. 

7. Thai gian thirc hin dir an: Näm 2022 - 2023. 
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