
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Ic Ip - Tiy do - Hinh phiic 

S5i/Tfr-UBND Quáng Trj, ngày OS  tháng 12 nám 2020 

TO TRINH 
Quyt dnh cliii tru'o'ng du tu' dii' kin: 

Xây dirng doanli trii Di cinh sat phông clay, c1iira cháy và ciiu m,in, 
thu hi các dla phui'o'ng 

Kmnh gcri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lust T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 
Can th Lut Dâu tu cong ngày 13/6/20 19; 
Cáncir Nghj djnh so 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 ciia ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng. 
Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh quyêt djnh chii truong 

dAu tu d an Xây dirng doanh trii Di cânh sat phông cháy, chCa cháy va ciru nmn, 
ciiu h các dja phuong vói các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DU AN: 
1. Ten dir an: Xây dirng doanh trai Di cãnh sat phàng cháy, chüa cháy và 

ct'ru nan,  ccru h các dja phuang. 
2. Chii dâu tu: Cong an tinh. 
3. Dôi tuclng thi huông d an: Lrc 1uçing cánh sat phông cháy, ch&a 

cháy; các ca s& san xuât kinh doanh; nhân dan các dja phxong huyn Vinh 
Linh, Gio Linh, Hái Lang, Dakrông, thj xA Quãng Trj và các dja bàn lan can. 

4. Dja diem thirc hin dir an: tai  các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hãi 
Lang, Dakrông, thj xâ Quâng Trj. 

5. lông von thiic hin dr an: 
- Nguôn von dâu tu: Ngân sách Trung uo'ng dâu tu theo ngành, linh vrc 
- Mirc von dâu tu: 46.5 00 triu dông. 
6. Th&i gian thi,rc hin: 202 1-2024 
7. Ca quan, don vj thijc hin dr an: Cong an tinh. 
8. Mc tiêu dâu tl.r: Du an nhãm tang cuing Co s& 4t chat h. tang cho lirc 

hxçing cOng an phông cháy, cha cháy cüa tinh, dáp irng nhu câu chia cháy, ciru 
nan, c(ru h dam bào tInh rnng và tài san càa nhân dan, cüa doanh nghip và 
cüa các co quan nhà nixóc trên dja bàn các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Hãi 
Lang, Dakrông, thj xã Quãng Trj và các dja bàn lan can, gop phãn gi& vng an 
ninh chInh tr, trt tir an toàn xA hi trong khu virc dr an. Dông thai cin co, 
kin toàn to chirc b may, biên chê va dâu tu phuang tin co s& 4t chat tôi 
thiêu; xây dirng hrc luqng Cãnh sat ccc vá ciru nan  ciru h chInh quy, tinh 
nhu, chuyên nghip va hin dai,  dáp rng yêu câu phát triCn kinh to - xâ hi 
cüa tinh. 

9. Quy mô dâu tu: 
- Doanh trgi D5i cánh sat phông cháy, chü'a cháy và cthi nin, cthi hç5 
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huyn Vinh Linh (giai doin 2): 
+ Nhà dé xe may can b din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 350,2m; San &rô'ng be tong ni b 2;820m2; Kè chin cth dài 

202m; San nn 4.500m3; B ni.râc lOOm3; H thông cap nixâc, thoát nithc; H 
thng cp nuóc PCCC; H thông cap din ngoài nhà; 

+ Thiêt bj, doanh ci di kern. 
- Doanh trQi Di cánh sátphông cháy, chIa cháy và thu ngn, cáu h(5 tli/ 

x Quáng Tn (iai dogn 2) 
+ Nhà dê xe may can b vâi din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 122m; San du?mg be tôngni b l.700m2; Duing cap phôi 

225m2; San nên 13.500m3; Be nithc lOOm3; Cong lay nixOc PCCC dài 6m; Giêng 
khoan; H thông cap nrnJc, thoát ni.rôc; H thông cap din ngoài nba; Di dô'i 
&ring day din; 

+ Thiêt bj, doanh ci1 di kern. 
- Doanh trgi D3i cánh sat phông cháy, ch1-a cháy và c&u ngn, czu ho 

huyên Gb Linh: 
+ Nhà a can b chién si, lam vic din tIch san 350m2; Nhà an tp the 

din tIch san xay dirng 101 m2; 
+ Gara dê xe phông cháy cha cháy din tIch san xây dirng 156m2; Nba 

P. I F P. 'A I * 2 de xe may can b9 din tich san xay drng 48m; 
+ Cong chInh dâi 12m; Hang rào xây dài 393m; San dumg be tong ni b 

2.942m2; San nén; Be nixâc lOOm3; Giêng khoan; H thông cap nuàc, thoát 
nuâc;H thông cap nuôc PCCC; H thông cap din, din chiêu sang ngoài nhà; 
H thông chông set; rà phá boin mm; den bü GPMB. 

+ Thiêt bj, doanh cii di kern. 
- Doanh trgi Dôi cánh sat phông cháy, chia cháy và ci'ru nan, ctu hO 

huyn Hái Lang: 
+ Nhà & can b chiên st, lam vic din tIch san 3 50m2; Nba an tp th 

din tich san xay dtrng 101rn2; 
+ Gara dé xe phông cháy chfia cháy din tIch san xây dirng 156rn2; Nhà 

dê xe may can b din tIch san xây drng 48m2; 
+ Cong chInh dài 12rn; Hang rào xay dài 390m; San dixôig be tong ni b 

3.100m2; San nên; Be ni.râc lOOm3; Giêng khoan; H thông cap nuâc, thoát 
nu&c;H thông cap rnrâc PCCC; H thông cap din, din chiêu sang ngoài nhà; 
H thông chông set; Di dyi duàng day din; rà phá born mIn; den bü GPMB. 

+ Thiêt bj, doanh c11 di kern. 
- Doanh trai D5i cánh sat phông cháy, chia cháy và thu ngn, cz-u h3 

huyn Dakrông: 
+ Xây drng Nba & CBCS, lam vic din tIch san 350rn2; Nba an tp the 

din tIch san xay dirng 101rn2; 
+ Gara dé xe phông cháy chüa cháy din tIch san xây dirng 1 56m2; Nhà 

dê xe may can b din tich san xay dirng 48m2; 
+ Cong chInh dài 12m; Hang râo xây dài 448m; Sari dux&ng be tong ni b 

3.250m2; San nen; Kè chän dat; Be nixâc 1 00m3; Giêng khoan; H thông cap 
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nuécc, thoát nu&c; H tMng cp nuâc PCCC; H thng cp din, din chiu sang 
ngoài nhà; H thông chông set; den bü GPMB. 

+ Thiêt bj, doanh c di kern. 
10. Nhóm du an: Nhóm B. 
11. HInh thCrc dâu ti.r: Xây d'ng ii. 
12. Ngành, linh virc, chixong trInh sCr dyng nguôn von dâu tu: an ninh và 

trât tu an toàn xã hOi. 
II. QUA TRIM! TRIEN KHAI XAY DJNG BAO CÁO OE XUAT 

CHU TRUc1NG DAU TIJ DIJ' AN 
Thirc hin Van bàn s 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 cüa UBND tinh ye 

vic giao nhim vi 1p báo cáo dê xuât chü truong dâu tix dr an; Quyêt djnh so 
2785/QD-UBND ngày 28/9/2020 cüa UBND tinh ye vic bô trI von chuân bj 
dâu tu nàm 2020 (dqt 3); Cong an tinh có T& trInh so 1948/TTr-BCH 
ngày27/7/2020 trmnh thâm djnh Báo cáo dê xuât chU tnrcrng dâu tr dr an Xây 
dirng doanh trti Di cãnh sat phông cháy, chuia cháy và clru nn, clru h các dja 
phumg. * 

Ngày 25/11/2020, S& Ke hoch và Dâu tu to chlrc Hi nghj thârn djnh 
Báo cáo dê xuât chIt trixang dâu ti.r dii an vâi sir tham gia cIta các Sà, Ban ngành 
lien quan và dA có van bàn tong hcip kiên so 1962/SKk{-TH ngày 27/11/2020 
gIn Cong an tinh dê chinh slra, hoàn chinh ho so. 

Ngày 27/11/2020 Cong an tinh dâ có T& trInh so 1527/TTr-CAT hoan 
chinh ho so trInh thâm djnh tuân thu theo dung quy djnh cIta pháp 1ut ye dâu ttr 
cong. 

Ngày 30/11/2020, S& Kê hoach và Dâu tix có Báo cáo so 5931BC-SK}I-TH 
kêt qua thâm djnh báo cáo dê xuât dê xuât chIt tnrong dâu tu dir an Xây drng 
doanh tri Di cánh sat phông cháy, chcta cháy và clru non, clru h các dja phtrong 
theo dung các ni dung quy djnh. 

III. DANH MVC  HO S KEM THEO 
1. Báo cáo dxut chIt tri.rong du tu dr an. 
2. Báo cáo thâm djnh chIt truong dâu Un dr an. 
Uy ban nhàn dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh phé 

duyt chIt truong dâu Un dir an Xây dimg doanh trai  Di cãnh sat phông cháy, chCra 
cháy vá elm nan, elm h các dja phiwng./. M 

Noi n/iln: 
- Nhir trên; 
- Chñ tjch, các PCI UBND tinh; 
- SâKHDT; 
- Cong an tinh; 

LIxu:VTNC. 

 

 



HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI *)c 1p - Tir do - Hnh phic 

S: /NQ-HDND Quang Trj, ngày thángl2 nàm 2020 

NGH! QUYET 
V chü truong du tu'drin 

Xây dyng doanh trii Di cãnh sit phông cháy, chüa cháy vã cüu nun, 
cfru h cic dja phtrong 

THUONG TRIC HO! DONG NHAN DAN T!NH QUANG TR 
KHOA VU, NHIM K's' 2016-2021 

C'án c& Lut i'd chüv chInh quyn d.ia phwong ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut Ddu tu' cong ngày 13/6/2019. 

Can ci Nghj djnh sd 40/2 02 0/ND-GP ngày 06/4/2020 cüa CiiInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành môt sO diêu cia Luát Dâu tw cOng. 

Theo d4 nghf cüa UBND tinh tQi TO' trInh sd /TTr-UBND ngày 
/11/2020 v quyit djnh chz tru/ng ddu tu' du' an Xáy dyng doanh trgi D5i cánh 
sátphOng cháy, chia cháy và cthA ngn, czu h5 các d(a phutrng. 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Phê duyt chü trurng du ttr dtr In Xãy dy'ng (Joanli tr,ii Di 
cãnh sat phông chiy, chü'a chiy và cot. nan, cIru h) các dja phtro'ng do Cong 
an tinli quãn 1 dr in 

1. Miic tiêu du lir: Dr an nhm tAng cli&ng c sâ vt chAt h tAng cho lirc 
hro'ng cong an phông cháy, ch&a cháy cüa tinh, dáp rng nhu cAn chia cháy, ciru 
nan, cüu h dam bào tIn1 mang và tài san cüa nhân dan, cüa doanh nghip và 
cüa các co quan nhà rnràc trên dla bàn các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hãi 
LAng, Dakrông, thj xA Quãng Trj và các dja bàn lan can, gop phân gi& vftng an 
nith chInh trj, trt ttx an toàn xA hi trong khu vçrc dr an. Dông th&i cüng cô, 
kiin toàn t chüc b may, biên ch và dâu ttr phuong tin cc s& 4t chat tôi 
thiu; xây dirng Iirc lircing Cânh sat PCCC và ct'ru nan ciru ht chInh quy, tinh 
nhu, chuyên nghip và hin dai, dáp üng yêu cAn phát trin kinh té - xA hi 
cüa tinh. 

2. Quy mô dAn tu: 

- Doanh trgi Dôi cánh sat phOng cháy, chfra cháy và ciu ngn, cu-u h5 
huyn Vfnh Linh (giai dogn 2): 

+ Nhà d xe may can b din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 350,2m; San di.thng be tong ni b 2.820m2; Ké chn dAt dãi 
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202rn; San nn 4.500m3; B nuót lOom3; H thng cp nuâc, thoát nu6c; H 
thông cap nuót PCCC; H thông cap din ngoâi nhà; 

+ Thit bj, doanh ci1 di kern. 

- Doanh trgi Dç5i cánh sat phông cháy, chii'a cháy và ci ngn, thu ho thi 
xd Quáng Trj (giai dogn 2) 

+ Nhà d xe may can b vOi din tIch san 48m2; 

+ Hang rào 122m; San dung be tong ni b l.700rn2; Du&ng cp phi 
225m2; San nên 13.500m3; Be nu'Oc lOOm3; Cong lay nixót PCCC dài 6m; Ging 
khoan; H thông cap mrc, thoát nuóc; H thông cp din ngoài nhà; Di dô'i 
dung day din; 

+ Thit bi, doanh Cu di kern. 

- Doanh trgi Dç5i can/i sat phOng cháy, chü'a cháy và ct'tu ngn, cthi h5 
huyn Gio Linh: 

+ Nhà i can b chin si, lam vic din tIch san 350rn2; Nhâ n tp th 
din tIch san xây dimg 101m2; 

+ Gara d xe phông cháy chQa cháy din tIch san xay dirng 1 56m2; Nha 
xe may can b din tIch san xây dirng 48m2; 

+ Cng chInh dâi 12m; Hang rào xây dài 393rn; San du'ông be tong ni h 
2.942m2; San nên; Be nuóc loom3; Ging khoan; H thng cp niróc, thoát 
nuâc; H thông cap nu'àc PCCC; H thông cap din, din chiêu sang ngoài nhà; 
H tMng chtng set; rà phá born mm; dn bü GPMB. 

+ Thi& bi, doanh Cu di kern. 

- Doanh trgi D3i can/i sat phOng cháy, chüa cliáy và czu ngn, thu hç$ 
huyn Hái Lang: 

+ Nhâ can b chin si, lam vic din tIch san 350rn2; Nhà an tap th 
din tIch san xây dirng 101m2; 

+ Gara d xe phong cháy chQ'a cháy din tIch san xây dirng 1 56rn2; Nhà 
xe may can b din tIch san xây dirng 48m2; 

+ Cng chInh dãi 12rn; Hang rào xây dài 39Om; San dung be tong ni b 
3.100rn2; San nên; Be nuâc lOOm3; Ging khoan; H thông cap niiàc, thoát 
nixàc; H thng cp nucc PCCC; H thng cp din, din chiêu sang ngoãi nhà; 
H tMng chcng set; Di dôi dung day din; rá phá born mIn; dn bü GPMB. 

+ Thit bi, doanh cu di kern. 

- Doaiih trgi D5i canh sat phOng chay, chIlzi chay và cth.i nan, c hç5 
huyn DakrOng: 

+ Xây dirng Nba CBCS, lam viêc diên tIch san 350rn2; Nba an tp th 
din tich san xây drng 101m2; 

+ Gara d xe phông cháy chUa chay din tIch san xay dirng 156rn2; Nhâ 
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xe may can bQ din tIch san xây dirng 48m2; 

+ Cng chInh dâi 12m; Hang rào xây dài 448m; San du&ng be tong ni b 
3.250m2; San nên; Kè chn dt; Be rnrâc lOOm3; Ging khoan; H thng cp 
nithc, thoát nuâc; He thng cp ncc PCCC; H tMng cp diii, din chiu sang 
ngoài nhà; H thông chông set; dn bü GPMB. 

+ ThMt bj, doanh cii di kern. 

3. Nhóm dr an: Nhóm B. 

4. Tang müc du tir di an dr kin: 46.500 triu dng; 
5. Ngun vn Mu tu: Ngân sách Trung 1xong Mu tx theo ngành, linh virc 
6. Dja dim thrc hin dir an: ti các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hãi 

Lang, Dakrông và thj xã Quáng Trj. 

7. Th&i gian, tin d thrc hin dir an: 2021-2024 
8. Ngãnh, linh virc, chwmg trinh sCr diing ngun vn diu tu: an ninh vã 

trt tr an toàn xä hôi. 

Diu 2. T chfrc thu'c hiên 

UBND tinh chi d?o Cong an tinh chü trI, phi hçp v&i các Co quan lien 
quan hoàn thãnh dr an Xây drng doanh tri Di cânh sat phông cháy, cha cháy 
và ciru non, ciru h các dja phuo'ng trInh cp có thm quyn quyêt djnh dâu ti.r dr 
an theo dung quy djnh eüa Lut DIu tu cong vâ pháp 1ut lien quan. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. UBND tinh chi dto Cong an tinh vâ các co quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyt nay. 

2. Thuâng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 
To di biu Hi ctng nhân dan tinh, di biu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip 
v&i Ban Thu&ng trirc Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh và các to chirc 
chInh trj xa hi giám sat vic thrc hin Nghj quyét nay báo cáo Hi dông nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, khóa VII, k' 
hop thu 19 thông qua ngày . . . tháng .. .näm 2020 và có hiu lc kê tir ngày thông 
qua.!. 

Noi nhân: 
- Nhr Diêu 3; 
- Si: KHDT; 
- LLru VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Ding Quang 
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