
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc1p-Trdo-Hnh phác  

S&  ./  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  O3  tháng  3  nàm 2021 

Tc TRINH 
Quyt djnh chü trtro'ng clâu tir dir an: Xãy thyng doanh tri 

I3ôi cãnh sat phông cháy, chila cháy và cfru nn, cü'u h các dja phu'oiig 

KInh gri: Hi dông nhân dan tinh 

Can cir Lut T chi:'rc chInh quy&n dja phixong ngày 19/6/20 15; 
Can cir Lut Dâu tLr cong ngày 13/6/20 19; 
Can cir Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi ti& thi hành mt s diêu cüa Li4t Dâu tu cong. 
Uy ban nhân dan tinh trInh Hci dông nhân dan tinh quyêt djnh chü truong 

du ti.r dir an Xây dixng doanh trai  Di cãnh sat phông cháy, chüa cháy và cru nan, 
cru h các dja phuccng v&i các ni dung chmnh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DUAN: 
1. Ten du an: Xây dung doanh trai Di cãnh sat phông cháy, chüa cháy và 

ciru nan,  cru ho các dia phi.rcing. 
2. Chü dâu ti.r: Cong an tinh. 
3. DOi urqng th huông dr an: Lirc 1ucng cành sat phông cháy, cha 

cháy; các Co s san xuât kinh doanh; nhân dan các dja phircng huyn Vinh 
Linh, Gio Linh, Hãi Lang, Dakrông, thj xã Quãng Trj và các dja bàn lan cn. 

4. Dja diem thirc hiên dir an: tai  các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hái 
Lang, Dakrông, thj xã Quãng Trj. 

5. Tong von thirc hin d1r an: 
- Nguôn von dau tu: Ngãn sách Trung uong dâu tu theo ngành, linh virc 
- Mlrc von dâu tu: 46.500 triu dông. 
6. Thai gian thirc hin: 202 1-2024 
7. Co quan, don vj thirc hin dir an: Cong an tinh. 
8. Miic tiêu dâu tu: Du an nhäm tang cI.rYng co sâ vt chat ha tang cho lirc 

hrng cOng an phông cháy, cha cháy cUa tinh, dáp ing thu câu ch'a cháy, ciru 
nan, elm ho dam báo tInh mng và tài san cüa nhân dan, cüa doanh nghip vâ 
cüa các co quan nhà nrc trén dja bàn các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Hâi 
Lang, DakrOng, thj xã Quang Trj và các dja bàn lan can, gop phân gii vng an 
ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hôi trong khu virc dir an. DOng thii cling c, 
kin toàn to chüc b may, biên chê và dâu ti.r phuong tin Co so 4t chat tOi 
thiêu; xây dirng hrc luqng Cânh sat PCCC và clru nan  elm h chInh quy, tinh 
nhu, chuyên nghip và hin di, dáp 1mg yêu câu phát triên kinh té - xã hi 
cüa tinh. 

9.QuymOdâutu: 
- Doanh trgi £)5i cánh sat phông cháy, chia cháy và thu nan, c hç3 

huyn Vinh Linh (giai doQn 2). 
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+ Nhà d xe may can b din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 350,2m; San di.rông be tong ni b 2;820m2; Kè chàn dat dài 

202m; San nn 4.500m3; Be nuâc lOOm3; H thông cap nuic, thoát nuâc; H 
thng cp nithc PCCC; H thông cap din ngoài nhà; 

+ Thi& bj, doanh ci di kern. 
- Doanh rrgi Dçäi cánh sat phông cháy, chIa cháy và cru nqn, czu hç5 thj 

xâ Quáng Trj (giai dogn 2) 
+ Nba dé xe may can b v&i din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 122m; San dtthng be tong ni bô l.700m2; Dung cap phôi 

225m2; San nn 13.500m3; B nuc lOOm3; Cong lay nuâc PCCC dài 6m; Giêng 
khoan; H thông cap nuâc, thoát nhlâc; H thông cap din ngoài nba; Di d?i 
thr?ng day din; 

+ Thiêt bj, doanh c11 di kern. 
- Doanh trgi Dói cánh sat phông cháy, chüa cháy và c&u nan, ctu ho 

huyn Gio Linh. 
+ Nhà & can b chiên si, lam vic din tIch san 350m2; Nhà an tp the 

din tIch san xay dirng 101rn2; 
+ Gara dé xe phông cháy chih cháy din tIch san xây dimg 156m2; Nhà 

dê xe may can b din tIch san xây dirng 48rn2; 
+ Cong chInh dãi 12m; Hang rào xây dài 393m; San di.r&ng be tong ni b 

2.942rn2; San nên; Be nu&c lOOm3; Giêng khoan; H thôn cap nu&c, thoát 
nii&c; H thông cap niiOc PCCC; H thông cap din, din chiêu sang ngoài nhà; 
H thng chng set; rà phá born mm; dn bü GPMB. 

+ Thiêt bj, doanh ci di kern. 
- Doanh trgi Dói cánh sat phông cháy, chiki cháy và c&u ngn, thu hO 

huyn Hái Lang: 
+ Nhà a can bô chiên si, lam viêc din tIch san 350m2; Nhà an tp the 

din tIch san xay dimg 101m2; 
+ Gara dê xe phOng cháy chfta cháy din tIch san xây dirng 1 56m2; Nhà 

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

3.100m2; San nên; Be nithc lOOm3; Giêng khoan; H thông cap nuóc, thoát 
nuâc;Hê thông cap nu&c PCCC; H thông cap din, din chiêu sang ngoài nhà; 
H thông chông set; Di d&i dithng day din; rà phá born mm; den bü GPMB. 

+ Thiêt bj, doanh ci di kern. 
- Doanh trgi D5i cánh sat phông cháy, chi'a cháy và c&u ngn, c&u hO 

huyn Dakróng: 
+ Xây dirng Nhà a CBCS, lam vic din tIch san 350m2; Nhà an tp th 

din tIch san xay dimg 101rn2; 
+ Gara dê xe phông cháy ch€a cháy din tIch san xây dirng 1 56m2; Nhà 

dé xe may can b din tIch san xây dirng 48m2; 
+ Cong chInh dài 12m; Hang rao xây dài 448m; San dix&ng be tong ni b 

3.250m2; San nén; Ke than dat; Be nixâc lOOm3; Giêng khoan; H thông cap 
nuâc, thoát nuóc; H thông cap nu&c PCCC; H thông cap din, din chiu sang 
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ngoài nhà; H thng chng set; dn bü GPMB. 
+ Thiêt bj, doanh ci di kern. 
10. Nhóm du an: Nhóm B. 
11. HInh thirc dâu tu: Xây dirng mOi. 
12. Ngành, linh vijc, chuong trInh sir dung ngun von dtu tir: an ninh và 

trât tu an toàn xã hôi. 
II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DIJNG BAO cAo BE XUAT 

CHU TRU'NG BAU TU' DI! AN 
Thirc hin Van ban s 3983/UBND-CN ngày 31/8/2020 cüa UBND tinh v 

vic giao nhim vii 1p báo cáo dé xuât chü tnrong dâu tu 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 (dçit 3); Cong an tinh Co Th trInh sO 1948/TTr-BCH 
ngày27/7/2020 trInh thâm djnh Báo cáo dê xuât chü truong dâu tu dir an Xây 
dimg doanh trji Di cánh sat phông cháy, chüa cháy Va ciru n1n, ciru h các dja 
phuong. 

Ngày 25/11/2020, SO' Kê hoach và Dâu tu to chi:rc Hi nghj thâm djnh 
Báo cáo dê xuât chO truong dãu ti.r dir an vi sr tham gia cüa các Si, Ban ngành 
lien quan và dã CO Vfl ban tong hçip ' kiênsô 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 
gi:ri Cong an tinh dê chinh scm, hoàn chinh ho so. 

Ngày 27/11/2020 COng an tinh dã có Th trInh so 1527/TTr-CAT hoàn 
chinh ho so trinh thâm djnh tuân thO theo dOng quy djnh ci:ia pháp 1ut ye dâu tu 

cong. Ngay 30/11/2020, Sâ Ke hotch ya Dâu tu CO Báo cáo sS 593/BC-SKH-TH 
kêt qua thâm djnh báo cáo dê xuât dê xuât chO truong dâu tu dir an Xây dirng 
doanh tr?i Di cánh sat phOng cháy, chUa cháy và ciru nn, cru h các dja phuong 
theo dung các ni dung quy djnh. 

Ngày 24/02/2021, SO Kê hoach và Dâu tu có COng vAn sO 290/SKH-TH ye 
vic trinh HDND tinh quyêt dnh xuât chU tnrang dâu tu dir an Xây drng doanh 
trti Di cánh sat phOng cháy, chüa cháy vâ ccru n?n,  cru h các dja phuong. 

III. DANH MUC  HO SJ KEM THEO 
1. Báo cáo dê xut chü truong dâu tu dir an. 
2. Báo cáo thâm dnh chO tri.rong dâu tu dir an. 
Uy ban nhân dan tinh trinh Hi dOng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh phê 

duyt chO truong dâu tu di an Xây dirng doanh trai Di cânh sat phOng cháy, chüa 
cháy và ccru nan,  ccru h các dja phuong./.#. 

No'i n/ian: 
- Nlnr trên; 
- Chü tch, các PCI UBND tinh; 
- S& KHDT; 
-Côngantinh; 
-Lu'u: VTNC. 



UBND TINH QUANG TRI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
S(1 KE HOACH VA BAU TIX Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

S& 533 /BC- SKH-TH Quáng Trj, ngày 30tháng 11 nam 2020 

BAO CÁO 
Kt qua thm d!nh Báo cáo d xut chü trtro'ng du tir 

Diy an: Xãy dpig doanh tri Di cãnh sat phông cháy, chfra cháy và cfru nan, 
cüu h các dja phuong 

KInh g1ri: tJy ban nhân dan tinh 

Ngày 27/11/2020 Cong an tinh Quãng Tij dã có T& trmnh s 1527/TTr-
CAT trInh thâm djrih Báo cáo d xut chü trwmg du tu dir an Xây dirng doanh 
trai Di cãnh sat phông cháy, chita cháy và cIru nn, c1ru h các dla  phing. 

Sau khi nghien ciru h sa diii an, Sâ K hoach và D&u tu báo cáo kt qua 
th.m djnh Báo cáo d xut chü trucing du tu dr an thu sau: 

Phn thfr nht 
TM LIEU THAM ijrm vA TO CHUC THAM I)jNH 

I. HO SO TAI LIU THAM BNH 
1. T& trInh d nghj thm djnh báo cáo d xu.t chü tnrmg du tu. 
2. Báo cáo d xut chü tnwng du tu theo quy djnh cüa Lut DAu tu cong. 
II. CAC CAN CU' PHAP L oE THAM DrNII 
1. Lut DAu tu cOng s 39/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 
2. Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngáy 06/4/2020 cüa ChInh phU quy djnh 

chi tit thi hành mt s6 diu cüa Lut DAu tu công; 

3. Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngây 14/9/2020 cüa Thu tuàng ChInh 
phü quy djnh chi ti& thi hành mt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH 14 ngày 0 8/7/2020 cña Uy ban Thu?mg vt Quôc hi quy 
dinh v cac nguyen tAc, lieu chI và djnh mi'rc phân bô vn du tir cong ngun 
ngân sách nhà ni.râc giai doan 2021-2025. 

4. Van bàn s 6842/BKI-IDT-TH ngày 16/10/2020 cüa Bô K hoch Va 
Du tu v vic phân b k hoch vn NSNN näm 2021; 

5. Nghj djnh s 18/2013/ND-CP ngày 21/02/2013 quy dlnh v lieu chun 
vt cht hu can dôi v&i s quan, ha s5 quan, chién s5 dang phc vii trong 1irc 
lixçing Cong an nhân dan; 

6. Quy& djnh s 1110/QD-TTg ngày 17/8/2012 cüa Thu tuOng ChInh Phü 
phé duyt Quy hoach tong the h thông ca s& cüa 1rc hrçing Cánh sat phông cháy, 
chta cháy và ciru nan, ciru h tinh Quáng Tn den nàm 2020, t.m nhIn dn nAm 
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2030; 

7. K hoach s 13-KJ-J/TU ngày 27/4/2016 cüa Tinh üy ye thrc hin Chi 
thi so 47-CT/TW ngày 25/6/2015 cüa Ban BI thu; 

8. Nghj quyt s 33/2016/NQ-I-IDND ngày 14/12/2016 cüa Hi dông nhãn 
dan tinh Quãng Trj v vic Quy ho?ch tng th h thng ca s& cüa bic hrçing Cãnh 
sat phông cháy, chüa cháy và cüu n?n, ci'ru ho tinh Quãng Tn dn nãm 2020, tam 
nhIn den näm 2030; 

9. Quyt dlnh s 333/QD-UBND ngày 23/02/2017 cüa UBND tinh Quãng 
Trj phé duyt Quy ho?ch tong th h thng co so cüa hrc luçmg Cãnh sat phOng 
cháy, chUa cháy và ciru n.n, ciru hQ tinh Quãng Trj dn nãm 2020, tam nhIn den 
nm 2030; 

10. K hoch s 1277/KH-UBND ngày 03/4/20 17 ci:ia UBND tinh Quãng Trj 
t chrc thrc hin Quy hoach  tng th h th6ng Co sO cüa 1irc krqng Cãnh sat phOng 
cháy, cha cháy và ci'ru n?n, cru h tinh Quãng T den näm 2020, tam nhIn den 
nm 2030; 

11. V.n bàn s 5129/CAT-PCO7 ngày 26/11/2018 cüa Cong an tinh v 
vic thành 1.p Di Cãnh sat PCCC và d& xuât nguôn von du tu co sO 4t chat 
cho doanh tr?i  các Di Cánh sat PCCC khu vrc trén dja bàn tinh Quãng Tij; 

12. Quyt dInh s 2785/QD-UBND ngày 28/9/2020 cOa UBND tinh ye 
viêc b trI vn chu.n bj du ti..r nAm 2020 (dçit 3); 

13. Van bàn s 3983/UBND-CN ngày 3 1/8/2020 cüa UBND tinh v vic 
giao nhim vi 1.p báo cáo d xuât chü tnrong dâu tir dir an; 

14. Van bàn s 5166/UBND-CN ngày 11/11/2020 cüa UBND tinh v vic 
giao th.m djnh nguôn vn và t chirc thâm djnh Báo cáo d xuât chO truong du tu 
các dir an dir kin khOi cong mOi trong k hoach nam 2021 và gial doan 2021-2025; 

15. Van bàn s 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 cOa SO K hoach  và Du 
ttx v viêc kiên két lun cOa Hi nghj thm djnh báo cáo d xut chü truong 
dâu tu dir an Xây drng doanh trai Di cánh sat phông cháy, chi:ta cháy và ciru nn, 
cüu h các dja phuung. 

HI. TO CH1C TRAM iu 

1. Don vi chü tn th.m djnh: SO K hoch và Du tu 
2. Don vj pMi hçip thm djnh và don vj lien quan khác: UBMTTQVN 

tinh; Ban Kinh tê Ngân sách - HDND tinh; Van phông UBND tinh; các SO: Tài 
chInh, Xây dirng, Tài nguyen môi trithng, Cong  Thtrang; UBNI) huyn các 
huyn, thj xã: Vinh Linh, Gio Linh, Dakrông, Hâi L.ng, thj xà Quâng Trj và 
Cong an tinh. 

3. Hinh thi'rc thm djnh: T chüc hçp. 
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Phn thfrhai 

V KIEN THAM DjNH DV AN 

I. MO TA ThONG TIN CHUNG DIJ' AN 
1. Ten dr an: Xây drng doanh trai Di cãnh sat phông cháy, cha cháy Va 

ci:ru non, ciru h các dja phixorng. 

2.Dt.ránnhóm:B. 

3. Cp quyt djnh chü truclng du t.r dir an: Hi ctng than dan tinh. 
4. Cp quy& djnh cMu ttr dir an: Uy ban nhãn dan tinh. 
5. Dm vi 1p báo cáo d xut chU tnrang du ti.r: Cong an tinh. 
6. Dja dim thrc hin dr an: t4i các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hâi 

Lang, Dakrông vá thj xã Quáng Trj. 

7. Dr kin tng müc du tu dir an: 46.500 triu dng 
8. Ngun vn d nghj thm djnh: Ngãn sách Trung i.rong 
9. Ngành, linh virc, chuang trInh sr dicing ngun vn d nghj thm djnh: 

qu& phông 

10. Thii gian thirc hin dr an: Nám 202 1-2024. 

11. HInh thüc du tu cüa dir an: Xây dimg mOi. 

H. TONG HP Y KIEN mAii DjNR CUA CAC DN Vj PHOI HP 
Ngày 25/11/2020, Sâ K hoch và Du tu t chi.'rc Hi nghj thm djnh 

Báo cáo d xut chü trixcmg du tix dr an vui sir tham gia cüa các S&, Ban ngành 
lien quan và dã có van bàn tng hçip kin so 1962/SKH-TH ngày 27/11/2020 
gfri Cong an tinh d chinh sCra, hoàn chinh ho sci. 

Ill. ' MEN THAM D!NH CUA S(1 KE HOLLCH VA DAU TU 

Báo cáo d xut chü tnring du tx dir an sau khi hoàn chinh theo kin 
tham gia cUa Hi c1ng thâm djnh c bàn dam báo theo quy dlnh ti Lut Du tu 
cong. Các ni dung chü yêu nhix sau: 

1. Str  cn thit du tir dtr  an: 
Quy hoch t&ig th h thng cci sâ cüa liic lugng Cành sat phông cháy, 

chCa cháy và cüu nun, thu h tinh Quãng Tn den nàm 2020, tm nhIn dn näm 
2030 dtrçic UBND tinh phé duyt tti Quyt djnh s 333/QD-UBND ngày 
23/02/2017; trong do: giai don 1 (2017-2020) dir kin du Pr Doanh trai PCCC, 
ciru nn và ci'ru h ti thj xã Quãng Trj, Vmh Linh, Gio Linh và huyn dáo Cn Co. 
Giai don 2 (202 1-2025): Dâu P.r Doanh trai PCCC, thu nan và thu h tai Triêu 
Phong, Hái Lang, DakrOng. 

Do tmnh hmnh nguOn von cüa tinh cOn khó kMn nên giai do 2016-2020 
mcii chi dâu P.r dtrqc giai do?n 1 a huyn Vinh Linh và thj xà Quáng T nén 
trong giai do?n 2021-2025 tiêp tic dâu P.r hoàn thin giai don 2; Dng thii 
triên khai dâu ti.r t?i huyn Gio Linh, Hái Lang, DakrOng. 
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Vic du ttx xây dirng cong trInh nh.m tang cu&ng Co s& vt chat cho 1irc 
hrcing cong an phông cháy, chia cháy cüa tinh, dam bão cong tác phOng cháy, 
chia cháy, cfru nn và ciru h duçic thirc hiên tai ch, kjp thii, hn chê den müc 
thp nhât các thit hai  do các vi cháy gay ra trên dja bàn tinh. 

2. Sr tuan thu các quy djnh cüa pháp 1ut trong ni dung h so' trinh 
thm djnh: Ni dung h so trInh th.m djnh tuán thu theo dáng quy djnh cüa 
pháp 1ut ye du ttx cong. 

3. Si1 phü hçrp vói các muc tiêu chin lucre; k hoich và quy hoch Co 
lien quan theo quy dlnh cüa pháp Iut v quy hoch: 

- Phü hçip v&i Quy& djnh s 111 0/QD-TTg ngày 17/8/2012 cüa Thu 
tithng ChInh phii phê duyt Quy ho?ch tng th h thng Co sâ cUa 1iic hrçing 
Cãnh sat phOng cháy, chia cháy va thu nun, thu h tinh Quâng Tij den nm 2020, 
tm nhln dn näm 2030; 

- Phü hçp viii K hoch s 13-KHITU ngày 27/4/20 16 cüa Tinh üy v 
thixc hin Chi thj s6 47-CTiTW ngày 25/6/2015 c1ia Ban BI thix; 

- Phü hçip vài Nghj quyt s 33/2016/NQ-HDND ngày 14/12/2016 cüa Hi 
dng nhãn dan tinh Quâng Trj v vic Quy hoch tng th h tMng CO S?Y cüa !irc 
krcing Cành sat phOng cháy, chtta cháy và ciru nn, ciru h tinh Quãng Trj den n.m 
2020, tm thIn den näm 2030; 

- Phü hqp vài Quyt djnh s 333/QD-UBND ngày 23/02/2017 cüa UBND 
tinh Quãng Trj phé duyt Quy hoach tng the h thng Co sâ cüa 1irc hrcing Cãnh 
sat phOng cháy, chüa cháy và cru nan, thu h tinh Quãng Trj dn näm 2020, tm 
nhIn dn näm 2030; 

- Phü hçp vâi K hoach  s 12771KH-UBND ngày 03/4/2017 cüa UBND tinh 
Quâng Trj to chi'rc thirc hin Quy hoach tOng the h thông co si cüa 1irc luçing Cãnh 
sat phông cháy, chita cháy và thu nan,  ci'ru h tinh Qung Tij dn nàm 2020, tm 
nhin dn nàm 2030; 

- Dr an &rçcc UBND tinh b trI vn chu.n bj du tu 150 triu dng nám 
2020 (dqt 3) tai  Quyêt cljnh s 2785/QD-UBND ngày 28/9/2020. 

4 Sr phü hçrp vOi tiêu chI phân loi di1 an: Vic phân 1oi dir an dam 
bão theo quy djnh t?i  khoãn 4, Diu 9, Lust  Dâu tx cOng ngày 13/6/2019. 

5. Các ni dung quy dlnh  ti Diu 31 cüa Li4t Du tir công: 
5.1 M,c lieu dàu 1w: Dir an nhrn tang cithng co si vt chat h tng cho 

lirc hrqng cong an phOng cháy, chC'ra cháy cua tinh, dáp irng nhu cu chtta cháy, 
thu nan,  thu h dam báo tInh mng và tài san cüa nhãn dan, cüa doanh nghip 
Va cUa CC co quan nba nuâc trén dja bàn các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Hâi 
Lang, Dakrông, thj xâ Quãng Trj và các dja bàn lan c.n, gop ph.n gii vüng an 
ninh chInh tn, trt tr an toãn xâ hi trong khu vrc dir an. Dng thcyi cüng c, 
kin toàn tt chrc b may, biên ch và du tix phtrang tin CO SO vt chat thi 
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thiu; xây drng 1rc hxcrng Cânh sat PCCC và cCru nan  ciru h chInh quy, tinh 
nhu, chuyên nghip và hin dai, dáp tng yeu câu phát triên kinh tê - xã hi 
cüa tinh. 

5.2. Quy mô 1tiu tir: 

Du tu các hang miic hoân thin ha t.ng dtxa vào sü diing Doanh trai  Di 
cãnh sat phàng cháy, chia cháy và ciru nan, ci'ru h Vi'nh Linh vâ thj xâ Quãng 
Trj; dng thii dâu tu hoàn thin Doanh trai Di cãnh sat phông cháy, chOa cháy 
và cru nan,  thu h t?i Gio Linh, Hãi Ung và Dakrông. 

Vic tInh toán quy mô du tu theo Nghj cljnh s 18/201 3iND-CP ngày 
21/02/2013 quy djnh v tiêu chu.n 4t cht hu can dôi v&i s5 quan, ha s quan, 
chin s5 dang phiic v trong 1c hiçmg Cong an nhân dan. Quy mô dâu tu nhà &, 
nhà lam viéc và nhà an &rçic tInh toán cho 31 can b chiên s5 theo Van ban so 
5129/CAT-PCO7 ngày 26/11/2018 cüa Cong an tinh ye vic thành 1p Di Cãnh 
sat PCCC và d xut ngun vn du ttr Ca si vt cht cho doanh trai các DOi 
Cãnh sat PCCC khu vrc trén dja bàn tinh Quang Trj. Cii the nhu sau: 

- Doanh frqi D3i cdnh sdtphông cháy, chñ'a c/thy và cáu nçin, cá'u h3 
huyn V(nh Linh (giai doin 2): 

+ Nhà d xe may can b din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 350,2m; San ththng be tong ni bô 2.820m2; Kè ch.n dt dâi 

202m; San nn 4.500m3; B nuâc lOOm3; H thng cp nuóc, thoát nuóc; I-i 
thng cp nuâc PCCC; H thông cAp din ngoài nhà; 

+ Thit bj, doanh cli di kern. 

- Doanh trli D3i cánh sdtphèng cháy, chfra cháy và cá'u nczn, c&u h3 
t/ijxd Qudng Trj (giai do,n 2) 

+ Nhà d xe may can b vâi din tIch san 48m2; 
+ Hang rào 122m; San du&ng be tong nOi b 1.700m2; Du&ng cAp phi 

225m2; San nen 13.500m3; B nu6c lOOm3; Cng lAy nuâc PCCC dài 6m; Ging 
khoan; H thông cAp nuâc, thoát nuâc; H thông cAp din ngoài nhà; Di d&i 
du&ng day din; 

+ Thit bj, doanh c11 di kern. 

- Doanh triii D3i cãnh sdtp/thng c/thy, chfra c/thy và cáu nczn, thu h5 
huyn Gio Linh: 

+ Nba ô can b chin sT, lam vic din tIch san 350m2; Nba an tp th 
din tIch san xây dirng 101m2; 

+ Gara d xe phông cháy chta cháy din tIch san xây dirng 1 56m2; Nhà 
xe may can b din tIch san xây dirng 48m2; 

+ Cng chInh dài 12m; Hang rào xây dài 393m; San dtring be tong ni b 
2.942m2; San nên; Be nuàc lOOm3; Giêng khoan; H thng cAp nixâc, thoát 
nu&c; H thông cap nisâc PCCC; H thng cAp din, din chiu sang ngoài nhà; 
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H thng chng set; rà phá born mIn. 

+ Thit bj, doanh ci di kern. 

- Doanh trqi D3i can/i sat phbng chdy, chüa cháy vâ thu nin, cá'u h3 
h uyn Hal Lang: 

+ NM a can b chin sT, lam viéc diên tIch san 350m2; Nhâ an tp the 
din tIch san xây dirng 101m2; 

+ Gara d xe phông cháy chüa cháy din tIch san xây drng 1 56m2; Nba 
xe may can b din tIch san xây dimg 48m2; 

+ Cng chinh dài 12rn; Hang rào xây dài 390m; San dix?ng be tong ni b 
3.100m2; San nén; B rnr&c 1 00m3; Ging khoan; H thing cap nuóc, thoát 
ni.róc; H thông cap nixâc PCCC; H thng cp din, din chiu sang ngoài nhà; 
H thing chông set; Di d&i di.räng day din; rà phá born mIn; den bü GPMB. 

+ Thit bj, doanh c1 di kern. 

- Doanh trii D3i can/i sat phbng chdy, ch(a clidy và thu n(zn, cá'u h3 
huyn Dakrông: 

+ Xây dirng Nhà a CBCS, lam vic din tIch san 350m2; Nhà an tp the 
din tIch san xây dirng 101m2; 

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

+ Cng chmnh dài 12m; Hang rào xây dài 448m; San diz&ng be tong ni b 
3.250m2; San nn; Kè ch.n dt; B nuâc lOOm3; Ging khoan; H th6ng cap 
nixâc, thoát nuâc; H thng cp nuâc PCCC; H thông cp din, din chiáu sang 
ngoài nhà; H thng chng set; dn bü GPMB. 

+ Thit bj, doanh ci di kern. 
• •A •A A , 5.3. Hmnh thu'c dau tu', phzm vi, da them, din Itch dat sit ding: 

Hmnh thüc du tix, phm vi, dja dim, din tIch sü diing dt phü hcip vói 
thic trng và quy hoch, dam bàn theo dung mic tiêu dâu tu. Dja dim xây 
dimg trong khu dat dã có do Cong an tinh quân l ti các dja pht.rng. DA duqc 
các dja phuang thông nhât vj trI xây dirng (Van bàn s 141 6IUBND-VP ngày 
26/11/2020 cüa UBND thj xâ Quàng Tn; Thông báo s6 168/TB-UBND ngày 
23/11/2020 kêt lun cüa Chü tjch UBND huyn - Thai Ng9c Châu t?i  cuc h9p 
bàn sü diing dat Quoc phông - an ninh; Biên bàn lam vic giCa UBND huyn 
Gio Linh và Cong an tinh ngày 13/4/2018 kern bàn mô tá vj trI thra dt cüa 
PhOng TNMT huyn Gio Linh ngày 13/4/20 18; Biên bàn lam vic gifla UBND 
huyn Hâi Lang và Cong an tinh ngày 04/7/2017 kern bàn mô tâ xàc djnh vj tn 
thra dt cüa VP DKDD chi nhánh huyn Hái LAng ngày 07/10/2020). 

5.4. Yêu cu thilt ki: dam báo theo dung rniic tiêu du tir cüa d an va 
quy djnh hin hành. 



5.5. Th&i gian, liEn do lh'c h&n:  Dii kin tiên d triên khai thrc hin và 
kê hoach vn dâu tix cho di1 an là 4 näm, tr näm 202 1-2024 là phü hcip vài quy 
djnh tui khoãn 2 Diêu 52 Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19 và khá näng can dôi 
vOn cüa dja phucing. 

5.6. Tng mfrc du tir dir an: duçic khái toán trên cci s& Suât von dâu tu 
xay dmg các cong trInh tixang tii trên dja bàn và phü hqp vâi quy djnh hin 
hânh. Tong müc dâu tu dir an dr kiên 46.500 triu dOng. Dé nghj các buàc tiêp 
theo phãi rà soát, tmnh toán dam báo theo dung các quy djnh lien quan. 

5.7. Nguán von du 1w: Ngân sách Tnmg ucing d&u tix theo ngành, lTnh virc 

5.8. K/ia náng can doi van: 

Duçc sij thng nht cüa HDND tinh ti Van bàn si 233/HDND-KTNS 
ngày 14/8/2020, UBND tinh dA ban hành Báo cáo so 1 83/BC-UBND ngày 
14/8/2020 v K hoch du tu cong näm 2021 báo cáo BO Kê ho.ch và Dâu tu, 
B Tài chInh; trong do dA dir kin khâi cong m&i dir an tir nguôn von ngân sách 
trung ucing b sung có mic tiêu cho dja phi.rcing. 

Vn Ngãn sách trung ucing h trg mic tiêu giai do?n  2016 - 2020 cüa tinh 
thrçic Trung ucrng giao tong nguôn là 3.242,928 t dông và phan bô hang nàm là 
2.473,731 t dOng. Can cü quy djnh tal  Khoãn 2 Diêu 55 Lut Du tix cOng 2019 
"lap icE hogch dáu tw cong trung hqn giai d'ogn sau vài lông mzk yEn dáu 1u 
cong dt kiln bang tOng mzc vOn du tit cOng cña ké hoqch dáu tu- cOng Irung 
hgn giai dogn trwó'c". Theo dO, kê hoch von ngãn sách trung ucing bô sung có 
miic tiêu giai doin 2021-2025 cüa tinh dir kiên khoâng tr 2.500 t dng - 3.250 
t dng. 

Thi;rc hin Van bàn s 5O85IBKHDT-TH ngày 7/8/2020 cüa B K hoach 
và Du tu v vic tiêp tic thng hçip nhu cAu dâu ti.r vn NSTW giai don 2021-
2025, ngày 18/8/2020 UBND tinh cO v.n bàn sO 2784/UBND-CN ye vic tong 
hçxp nhu câu dâu tu von NSTW giai don 202 1-2025. Theo dO, nhu cu vn 
NSTW bO sung có mvc  tiêu cho các dir an chuyn tip tr giai doan 2016-2020 
sang giai doan 2021-2025 là 574,039 t' dông; so vn cOn lai  d dir kin khôi 
cong mài khoáng 1.926 t dng - 2.676 t dng. 

Nhu vy, ngun v6n ngãn sách trung ucing b sung cO mic tiêu cho dja 
phucing dam bão khâ näng can di vn cho dir an d kin không qua 46,5 t 
dông trong giai do?n  202 1-2024. 

5.9. Cdc clii p/il lien quan trong qua trinh quán 1j5 vmn hank, khai thác 
sir diing và duy tu bâo throng cOng trInh do don vj khai thác, 4n hành sau du 
ttr chiu trách nhiôm. 

5.10. Giãip/záp báo v môi tru'?tng: Báo cá.o d xuAt chü trucing dAu ur 
có nêu so b mt s giái pháp giãm thiu 0 nhim Inôi trung trong qua trInh thi 
công, dé nghj Chü dâu tu chi dao  nghiém tue thirc hin các giâi pháp dã nêu và 
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giám sat cht chë các bin pháp thi cong xay drng cong trmnh dam báo an toân 
môi triz&ng, lao dng khi qua trinh thi cong. 

6. Hiu qua kinh t - xa hi 

COng trInh duçic xây dijng sê gop phn dam báo hoàn thin d.n c s& h 
tAng cho hrc hxcing cong an PCCC cüa tinh phân b v các dja phuung, dáp irng 
nhu cau chCta cháy, cIru n?n, c&u h dam bâo tInh mng và tâi san cüa than dan, 
báo v tài san quc gia, gop phAn giü vtng an ninh chInh tn, trot tr an toân xA hi 
ti các dja phi.rcing. 

IV. KET LUJ.N 

Dir an Xây dirng doanh tr?i  Di cãnh sat phông cháy, chfra cháy và cCru nn, 
ciru h các dja phuong dü diu kiin d phé duyt chü truGng dâu tu và triên khai 
các brnrc tiêp theo. 

Trên day là Báo cáo th.m djnh chü truong dAu ttr d%r an: Xây dirng doanh 
tWi Di cãnh sat phông cháy, chtia cháy va cru n?n,  thu h các dja phtxong, Si Ké 
hoach và Dâu tix kInh trInh UBND tinh xem xét trIn.h HDND tinh phê duyt chü 
truong dAu ti.r dir an lam co s& trin khai các bithc tip theo./. 

Nci nhn: 
-Nhixtrén; 
- HDND tinh; 
- Cong an tinh; 
- Giám dc S&; 
-Liru:VT,TH. 



BO CONG AN CONG HOA XA 1101  cuU NGHiA VJT NAM 
CONG AN TINI! QUANG TR! Dc 1p - 'l\r do - 1Inh phüc 

SS23/BC-CAT-PH10 Quáng Tn, ngaytl t/iáng.l! nim 2020 

BAO CÁO CIIU TRIIONG DAU i'u 
DL,1 an Xñy dii'ng doanli trii Di cãnh sit phông cháy, chfra chay 

và ciru nin, cóu h các dja phuong. 

KInh g111: Hi dng nhân dan tnh Quãng TI'ij. 

I. Sij din thit, tinh cp bach và ' nghia thirc tiên cüa quy hoich 

Quy hoch thng th h thng ca s& cüa 1c 1ung Cánh sat phông cháy, chtia 

cháy và ci.'ru nn, ciru h (PCCC và CNCI-I) tinh Quàng Trj dn nãrn 2020, tm 

nhIn dn nãm 2030 (sau day gi tt là Quy hotch) dã duçic Hi dng nhân dan tinh 

Quãng Trj thông qua tii Nghj quyt s 33/2016/NQ-1-IDND ngày 14/12/2016. 

UBND tinh dã có Quyt djnh s 333/QD-UBND ngày 23/02/2017 v vic phê 

duyt Quy hoach. Trên cu so do UBND tinh dã ban hành K hooch s 1277/KI-l-

UBND ngày 03/4/2017 v vic t chüc thrc hin Quy hotch vâ Quyt djnh s 

11 54/QF)-UBND ngày 30/5/201 7 v vic thãnh 1tp Ban ch do trin khai thrc 

hin Quy hoch (sau day gçi tt là Ban chi do), trong do Cong an tinh là co quan 

Thithng trirc, dng th0i thành 1p T giüp vic Ban chi do. Sau khi sap nhp 13 

Cong an dã chi do không thành 1p SO Cãnh sat ccc nhtrng v chIrc näng nhim 

vi cüa dip phOng không thay diii so vOi dip SO. Bô Cong an vn khuyôn khIch các 

da phtrong thành 1p các d,i khu vrc v tinh dê dam báo cong tác PCCC vâ 

CNCH. D tip tic thirc hin có hiu qua các ni dung cüa dr an quy hoach, Cong 

an finh d xut rnt s ni dung cAn thit phâi tip tiic thành 1p  các Di ChCa chãy 

và ciru nan,  cfru h khu vçrc, cv th nhu sau: 

1. Hin t?i  Quàng Trj có 02 di CC vã CNCH khu VirC là Di CC vâ CNCII 

khu virc DOng Ha và Di CC và CNCH khu vrc Lao Bâo, khoàng each giüa 02 di 

là 80km. Phuong tin cha cháy gm 16 xe cha cháy các loai, các phuong tin 

ch€ta cháy c bàn dáp ing yéu cAu PCCC và CNCH 0 02 dja bàn gAn 02 khu virc 

có di dóng quân. (Theo quy dlnh  ti thiêu di PCCC và CHCH trung tam 4 xc, 

di khu vic 2 Xe; hin tai dang du 10 xe). Các vi cháy IOn, CNCI-1 phrc ttp nht là 

các vii xãy ra 0 xa dn vj nhu tai  dja bàn thj xã Quâng Trj, Vinh Linh, Dakrông, 

khu kinh t Dông Nam Quãng Trj thI không dáp (mg yêu do khoãng cách di 

cbuyn dn darn cháy qua xa, thôi gian dn hin truOng qua IOn. 
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Theo Quy chun xây drng QCXDVN 01:2019 - Quy chun quc gia v Quy 

hooch xây dmg, quy djnh "phái b trI !nqng hthi tiy so' các d5i C'Onh sat pliOng 

cháy và chI2a cháy vái ban kInh phyc vy ti da là 3 km dái vài khu vu'c trung táni 

do thi và 5 kin d6i vái các khu vu'c khác; Thi vó'i cOc khu vuc dO thj hin hihi 

khóng dam báo hOn kInh phyc vu cue các dói cOnh sOt phOng chOy chii'a c/thy phOl 

CO giOi pháp tInh loOn cOn di, bd i qzij dd, bô sung hoc bó sung cOc try sO' trên 
trong các dy On khu dO thj mO'i ". 

2. V rnô hInh t chrc, hin tai  không con rnô hInh Cành sat ccc (do'n vj 

tucmg duing cp s&). Tuy nhiên ni ham v chrc näng nhim vi PCCC Va CNCFT. 

trên dja bàn tinh cüa cp phOng không thay di so vOi mô hInh cp sâ; rnt khãc, 

theo quy djnh mâi cüa B Cong an (Quyt dnh s 241 3/QD-J3CA ngày 09/4/2019 

quy djnh chrc nàng, nhirn vi, quyn hm Va t chü'c bô may ca PhOng Cânh sat 

PCCC và CNCH thuc Cong an các flnh, thãnh ph trrc thuc trung trong) PhOng 

Cãnh sat ccc và CNCH ngoài các di nghip v së gm các di Chi'i'a cháy Va 

CNCH khu v1rc (ph%I trách dja bàn các huyn, thj xa, thãnh ph trong toàn tinh) vá 

Bô Cong an vn dang khuyn khIch các dja phuong thành 1p các di khu vlrc dê 

bâo dam mng luó'i các di khu virc theo quy djnh. VI vãy, th&i gan tó'i cn tp 

trung hoãii thin mO hInh PhOng Cánh sat ccc và CNCI-1 COng an tnh vO'i các 

di nghip vi phü hqp; a ni huyii, dij xã, thành phô trrc thuc tinh thành Ip  01 

Di Cha cháy và CNCH dóng quân tti các thj 1rn huyn ly, khu kinh t khu 

cong nghip phà hçip vói quy hooch h tng kinh t xâ hi cüa dja phuong. 

3. Thirc hin Nghj quyt s 99/2019/QH14 ca Qu& hi v tiêp tyc hoàn 

thin, nâng cao hiti hrc, hiu qua t1c hin chinh sách, pháp 1ut v phOng cháy, 

ch[a cháy và Quyêt djnh s 630/QI)-Y 1'g ngãy 11/5/2020 cUa Thu tI.ró'ng ChInh 

phu ban hành K hoch thçrc hin Nghj quyt s 99/2019/QH14. Chmnh phU giao 

13 COng an tin hành 1p  quy hoch hi tng PCCC thO'i kS' 2021-2030, tãni nhIn 

dn nam 2050, trong do quy ho?ch rnng luó'i trll sâ, doanh tral, cOng trmnh phyc vy 

PCCC là mt trong 04 ni dung ló'n cüa quy hoch, djnh hiràng chung là phâi gn 

vâi vic phát triên kinh t xã hi, kini ch sr gia thng vy cháy Va thit hi do cháy 

gay ra, mg phó tIch crc vâi sir c thiôn tai và tim kim cru nn, là co sâ dé xây 

dirng, trin khai chu'o'ng trInh, k hotch, dir an phát trin h tAng PCCC cap vilng, 

ngành, linh vrc và dja phucrng theo thng giai doin. Trên co' S& do UI3ND tinh 

Quãng TrI dâ ban hành Kê hoch s 3834/KH- UI3NI) ngày 20/8/2020: K.ê hooch 
trin khai thrc hin Quyt djnh s 630/QD-TTg ngày 11/5/2020 cüa Thu wóng 
Chinh phu ban hãnh K hoich thrc hin Nghj quyt s 99/2 0 19/QJ-114. 1'rong K 

hotch UBND tinh giao COng an tinh ch trI d& xut xãy dirng vã bô trI ning kró'i 



các di CC và CNCH khu vrc phi hp vói umg dja bàn và yêu cAu bào darn 

ANTI'. 

Quãng Trj hin có 3 khu cong nghip là Narn Dông Ha, Thy Bäc 1-10 Xá 

(Vinh Linh) và Quán Ngang (Gio Linh); 13 cim cong righip lang nghê; Khu kinh 

t thuong rnai däc bit Lao Bâo, Khu kinh t Dông Narn Quãng 'Frj. Vic phát tri.ên 

các di CC và CNCH khu vrc s dáp mg duqc yéu cu PCCC và CNCFI dôi vói 

các dja bàn nêu trên và phà hqp vol quy hoach phát trin k.inh t xâ hi ccia tinh 

nbA. Ngoài ra vic quy hoch rnmg kró'i các di CC vã CNCH khi trin khai hoAn 

thAnh, s gop phân bào darn AN1'T và to diêu kin thun Egi trong vic thu 1it 

dAu tu cüa các doanh nghip trong nuót và niróc ngoãi (cac doanh nghip, dc bit 

là doanh nghip cO yêu t nuOc ngoAi rt coi trQng cOng tác PCCC và CNCH). 

4. V quy boch qu5 dat: T giüp vic Ban chi do d lam vic vó1 UI3NJ) 

10/10 huyn, thj xã, thãnh ph (hoàn thành xong trong nrn 2018) khão sat t1irc 

Wa, xác djnh vj trI và thing nht vOl các dja phiong v da dirn dr kin xây dirng 

doanh tri các Dôi Cha cháy vã CNCI-J khu vrc, hin ti COng an tinh dang tich 

crc tham rnuu, d xut b sung quy hoach st'r dtng dAt ca da phro'ng. Vé co bàn, 

các dla  diem duçic chçn du dáp ng cüa nit don v chira cháy Va CNCH kim vyc. 

5. Nãrn 2012, Chinh phü, B Cong an giao hrc hrgng Cãnh sat pccc tic 

hin them nhim vçi CNCH hon nUa Ngh djnh s 30/2017/ND-CP ngày 2 1/3/2017 

cüa ChInh phü quy djnh th cht:rc, hot dng rng phó str c thiên lai vA tim kiin 

cru nan thI các don vj cüa li:rc h.rqng Cãnh sat 1'CCC và CNCI:I dirgc xac djnh là 

don vj chuyên trách ü'ng phó sr c thién tai và tIm kim ciri1 ntn. Qua trinh ihyc 

hin cho thty sr cn thit và vai trO chü lirc, nOng ct cüa 1irc luçing Cãnh sat 

PCCC trong vic tham gia CNCH trCn dja bàn, dtc bit trong tInh hInh biên dâi 

khI hâu nhanh hon di báo (dqt n&ng hn nm 2019 Va rnu'a Jc nãrn 2020 là nhüng 

rninh chirng sinh dng). 

Trung bInh hAng nãm ti QuAng Tij xAy ra trên drOi 150 vi cháy, hang 

chic vi tai nan, sir c cO yêu c&u CNCH, lAm clit và bj tbu'ong hang chyc nguOi, 

tAi sAn thit hi nhiu t' dng, hAng tram ha rirng trng vã rtrng phông h, Anh 

huOng không nhô ANTI', dn sir phát trin kinh t& xA hi cUa tinh. Qua th&ig kê 

hang nàm cho thAy, s v11 cháy, s vi tai nan, sr c có yCu cAu CNCH thit hii vè 

ngithi và tâi san có xu huó'ng gia tang dAng k theo sr phát triên ciia kinh to 

xähi. 

Lijc lucmg PCCC ti chô bao gm: Irc krcing dan phOng, Iirc hrgng PCCC 

Co sO, luc hrnng PCCC chuyên ngAnh cOn rtt mOng, t cht'rc lông leo, chO d chInh 
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sách chua hcip I nên tác diing không cao, có noi con hInh th(rc, clnra dü src Imi 

nOng ct trong phong trâo qun chüng tham gia PCCC tti ca so', cn dOi hOi phñi 

có trung tarn PCCC-CNCH chuyên nghip dé dáp ing &rVc  nhu cãu thirc t& 

Nhãn thirc, thirc, kin thrc v PCCC vã CNCH cüa ngLthi drng dan co 

quan, t chtrc cia can bS và nhân dan cOn hn ch. Thai d chü quan, hi là mâ. 

cânh giác, coi nhç cong tác PCCC và CNCI-I, vi phun các quy djnh ye ccc CoJ 

ph bin. Phong trão qun chñng tham gia PCCC và CNCI-1 chua rng khAp, chat 

ltrcrng, hiu qua chua cao. 

Mt vn d có tInh quy lutt khách quan là kinh t x hi c'mg phát trin thi 

yêu cãu ye cOng tác PCCC vã CNCI-1 cãng cao. Sir bi& di nhanh chóng cüa khI 

hu vâi nhiu hin txçing thiên nhién crc doan dn dn yen cu rng phó vâ sr CO 

bin di khI htu và tim kim cru nin cãng ngày cáng tr& nén cp thi& cn cO sv 

du tu bài bàn. 

6. Lrc hrqng, phuong tin hin t?i  ci:ia Cong an tinh ngoãi 02 Di CC và 

CNCH khu vrc Dông Ha và khu vrc Lao Bão vn dU dãp rng yCu cii d trin 

khai 02 Dôi nay khi thành lap 02 Dôi CC Va CNCH khu vuc Vinh linh và khu vrc 

thl xi Quãng Tr (dr kiin thra vào s& dyng vào nä,n 2021). 

Kinh phi dãu Ui' kt hçip giCYa ngun Trung ucing vã dM tmg cãa dja phwmg, 

khi thành 1p các Di CC và CNCH thI J3 Cong an sê trang cAp phuo'ng tn thiCt 

yu nhu xc chi'a cháy, xe c1n1 nin ccru h, dyng ct phi.ro'ng tin cAn thit khac... 

V biên ch rni Dôi CC và CNCJ-1 khu vu'c b tn tir 20 d&i 30 can. b chién 

si (trong do có 5-7 dng chI &rqc dào tao chuyCn nghip cOn li chil yen là chiän si 

nghia vii tharn gia CAND) sê diu chinh hgp l trong quãn s6 hin có cüa Cong an 

tinh và khOng lam tang bién chê. 

Nhu vy, vic mo rng mng hrOi các di CC và CNCT-J khu vy'c là rAt cn. 

thi& vCra phü hqp vOi hành lang pháp 1' hin hành vüa dáp trng yen cAn thirc tin 

và khi thãnh 1p sè gop phAn dáp üng yCu cAu nhini vi.! gii' gin ANTI', PCCC vã 

CNCH, bâo v cuc sang bInh yen cia nhan dan, tang ci.räng khà näng 1rng phó sir 

c bin di khI hu và tim kirn cru nan,  là mt trong nhQng nhãn t6 thu hiit dAu ttr 

trong và ngoài nu'ó'c, phc v sir nghip phát trin kinh t& x hi cüa tinh Quãng 

Trj nói riêng cia cà nuâc nói chung. 

Th nhUng l do nêu trCn COng an tinh dC xuãt: 

- )-loàn thành vic xây dirng ca sO' vt chAt dé thành 1p  02 Di CC vã CNCI I 

I<hu virc Vinh Linh và khu v1rc th xâ Quáng Trj trong nani 2021. 
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- Tip tiic du tu xây drng 03 Dôi CC 'à CNCH khu vuc Gio Linh, khu vrc 

Hal Lang vã khu v%rc Dakrông trong giai don 2021 - 2024. 

U. Quy mô tIu tu. 
1.1. Quãn si, lInh toán quy mô: 

a. Co cciu id cinc quân sd: 

Can cü vâo chrc nãng nhim vi cia Doanh trti Di cãnh sat phông cháy, 

chUa cháy và ci'ru nan, cru h các dja phi.rng: 

TT D,i ltrçng, chüc nãng Don vj Qun so 

I Chi huy phông 1)/c 

2 Clii huy Dôi Cãnh sat ccc va CNCH 1)/c 3 - 

3 Si quan khOng gi chirc vi D/c 3 

24 4 Chiên si nghia vi và lái xe DIe 

— 
A Tong quan so fl/c 31 

b. TInh toán quy mô các hQng myc. 

Ap di.ng Ngh djnh s )8/2013/ND-CP ngày 21/02/2013 quy djnli ye tiêu 

chun vt cht hu cn di v9i s5' quan, ha s9 quan, chin s dang phic vll trong 

1rc lupng Cong an nhân dan; Can cr nhãn stir cüa Dôi cánh stt chc'ra cháy vâ c(ru 

nan, cru h các dja phucrng duqc tinh loan din tIch, quy mô hong niic mt cOng 

trInh Doanh trai lioãn chinh nhu sau: 

I 1' . Ni dung .• . ••..• 
Don 

• 
VI 

Quan 
SO 

T/cbuãn Dftich 

su• 
j- s iItic1 

san 
(ni2) 

294 

Diên 
tich 

(lung 

(rn) 
Ks(1 

- 
KHU SINH HOA F 

...'. 
— 

156 

- - 

0,53 I Nhà ô doanh tri 31 

I  ChihuyPhôn  Die  1 12 12 

2 
Chi huy Dôi Cânh sat PCCC Va 

1)/c 6 18 

3  ST quan không gi chirc vii  1)/c  3 6 .IL S .... 

4 Chinsi1áixe 1)/c 24 45 108 

11  Nba an tp th 31 55 0,53 - 103 

1  Chi huy Phông D/c 1 2 

2 
Chi huy Dôi Cánh sat PCCC vã 

 CNCH 
Die 3 2 6 

3  Si quan khôn chirc vii 1)/c 3 2 6 
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T/chuãn D/tich 
su 

dung 
(rn) _____ 

He SO 

Ksd 

D/tich 
san 
(m2) 

TT Nçidung 
Don . 

Quan 
So Then 

tich 

408 4  Chin si lái xc 1)/c 24 1,7 

;B. KIIUGARA.. 
171 120 0,70 Ill Gara ô to cc vã CNCH 

120  Gara xe PCCC Xc 4 30 

IV Gara xc may cSn b - 50 0,80 63 

— - 50 Gara xc may (70% s6 hrqn CBCS) Xc 20 2,5 

UT 

UT 

lIT 

- lIT  

 UT 

liT 

liT  

I IT 

100 

lIT 

C H TANG KS' THUIT 

m2 

iii2 

md 

Hi' 

HT 

I-IT 

hn 

md 

m3 

Nhà 

1-iT 

HT 

HT 

HT 

HT 

HI 

HT 

HT 

100 

HT 

I  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

0 

San dung be tong 

San diôu lnh 

Cn chinh + hang rào 

H 1h6ng din + din chi&i sán 

He th6ng cp thoát nuôc ngoài nhà 

H th6ng chng set 

San nn 

Gin khoan 

Bêntràc 

Ch6ng rnOi COng trmnh 

D:NOIDUNGCONG f'KHAC  

1 Rà pM born mm m2 

2 Giãi phóng  mat bn  

Thiêt bj, doanh ci 

m2 

lIT 
lIT 

ItT 

E TONG NIIU CAIJ 

c. Dja diem dIu tn: 

J)ii' 'in tliinh phan Dia diem 

Doanh trai Di cãnh sat phng cháy, chira 
cháy và cüu nan, ciru h huyn Vinh Linh 
(giai doiri 2) 

Doanh trai Di cãnh sat phèng cháy, chUa 
cháy vã cru nan,  cru h thj xâ Quãng Trj 
(giai  doan  2)  

Doanh trai Di cãnh sat phàng cháy, chra 
cháy và cru nan, ciru h Imyn Gb Linh 

Doanh trai Di cãnh sat phàng cháy, chila 
cháy vã cüu nan,  ci:ru h huyn 1-Jãi Lang 

3 

4 

Phithng 2, thj xä Quãng Ti'j, 
tinh Quang 'Frj. 

Thj trtn Gio Linh, huyn Gio 
Linh, tinh Quang i'rj. 

TI trn 1)bën Sanh, huyên 
1'Iãi Lang, tinh Quang 'Frj. 

FIT 

'I'hj trn I l Xá, huyn \11nh 
Linh, tnh Quáng Trj. 

2 



Di an thành phãn flia diem 'FT 

Doanh tri Di cánh sat phèng cháy, chia 
cháy và c1ru nan, ci'ru h huyn Dakrông 

'I'hi, trãn Krông K.lang, huyn 
Dakrông, tinh Quãng i'i. 5 
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d. Pham vi diu tu: 

          

          

 

Ti' 

  

I)u' tn thnh P1 ' 
Tong diCn 
' 

tich dat 
(m2)  

 

Vj 1rI tiêp giip 

 

         

  

2 

 

Doauh tral Dôi cârih sat 
phông cháy, chra cháy Va 
ci'ru nn, cru h huytn 
Vinh Linh (giai don 2) 

Doanh trai Di cãnh sat 
phông cháy, chCta cháy và 
cüu ntn, ciru h thj xã 
Quãng Trj (giai don 2) 

8.03 8 

9.300 

- Phia Tây Narn tiêp gip duông 
trân FTu'ng D?o; 
- PhIa Dông narn tiêp giap throng 
quyhoch lOni; 
- Phia 'I'êty I3ic tiêp giáp dat 
UJ3ND thl trân quãn l; 
- PhIa Dông J3àc tiCp giáp vói 
thrOng quy hoch.  
- PhIa Thy tiCp giáp du'ông be tong 
kim dan cu; 
- Phia Bàc tiCp giáp vói dtr&ng be 
tOng và dat ha; 
- Phia DOng tiCp giáp kCnh Narn 
ThachHân; 
- PhIa Narn tiCp giáp vói thrOng 
Quy hoach.  
- PhIa l3äc giáp dat quy hoch dO 

UBND t1i trãn qun Ii'; 
- PhIa DOng giáp di quy hoich do 

UI3NT) thj trn quail J'; 
- PhIa Narn giáp dat quy hotch do 
UBND thl trn quân Ii'; 
- PhIa Tây giáp thrOng quy hotch 
rn 23,5rn. 
- Phia Bac giáp triic duông 
'l'hupng Soii; 
- Phia Dông giáp dat dan cu; 
- PhIa Narn giáp dt UJ3NT) xã i-Jái 
Lam quàn I; 
- PhIa 'I'ãy giap di IJBND x I Jal 
Lam , UI3NI) tlij ti'In quãn 1'. 
- PhIa Narn giáp duOng LC Lqi; 
- Phia Dông giáp dñt 'Iri so cOng 

  

3 

  

Doanh trai J)ôi cãnh sat 
phèng cháy, cha cháy vã 
cru nan, cru h huyn 
Gio Linh 

10.000 

  

4 

  

Doanh tri Di cánh sat 
phông cháy, chCia cháy và 
ci:ru nan, ciru h huyn 
Hãi Lang 

10.000 

       

  

5 

  

Doanh trai Dôi cãnh sat 
phông cháy, chüa cháy và 

j0.000 
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cru n?n,  cfru h huyii 
Dakrông 

 

an th trn Krông Kiang; 
- PhIa Bc giáp suEii; 
- Phia Thy giáp dat UBNT) thj trail 
và khu dan cr. 

   

   

Hi. Dr kin lông miIc dii fir và co' cu ngnôn von du tir, khi ning ci,i dôi 
ngun vn dti tu' cong Va vic huy dng ctic nguôn vOn, nguôn 1ic khác (IC thrc 
hin (ILl' ciii: 

3.1. I)r kin lông rnfrc du tir: 46.500.000.000 dOng (Bang chü': Bô,i muv'i san 
t) nám tram triu dóng chán). Trong do: 

Si]' JLNG MVC CIA 'I'R! 

34.428.090.000,d 1 Chi phi xây dirng 

1.1 
Doanh tri Di cãnh sat phông cháy, chüa 
chãy và cru nn, ctu h huyn Vinh Linh 
(giai don 2) 

3.844.290.000,d 

1.2 
Doanh trti Di cãnh sat phông cháy, chüa 
cháy và cru n1n, ciru h th xä Quâng Tij 
(giai doui 2) 

3.423.300.000,d 

— 
Doanh tri Di cãnh sat phông cháy, chü'a 
cháy và ci.ru nan, ctru ho huyn Gio Linh 1,3 

8.628.000.000,c 
• 

Doanh tr1i Dôi cãnh sat phông cháy, cha 
cháy và cru n?n,  ciru ho huyn Hái Län 

• 
Doanh tri Dôi cãnh sat phbng cháy, cha 
cháy và cCru nii, c1ru h huyn Dakrông 

9.483.000.000, 

-. - - 

2 Chi phI thiêt bi 1 .400.000.000, 

3 Chi phi quãn 1 dr an 952.669.000, 

4 Chi phi tu vn dâu tu xây drng 3.285.836.000, 

5 Chi phi khác 2.108.715.000,c 

6 Chi phi dn bà GPMB 3.500.000.000, 

824.690.000,c 7 Chi phi dir phông 

Tôngng 46.500.000.000,( 

3.2. Co cu ngun von &mu tir công: 

Dr kin nguôn vn du tu: Ngân sách Trung i.rong h trç (vOn trong nirâc), 

100% 'n: 46.500.000.000 ding (B&ig c1n: Bn nizioi san t näni train iriêu 

dng chän). 



15.000.000.000, d Näm 2021 

Nãm 2022 

16.500.000.000, d Nàrn 2023 

46.500.000.000, d 'ring so 

Tin d trién khai Dir kiên bô tn vOn (dOug) 

15.000.000.000, d 
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3.3 Tiên d Va phãn kt cthi ttr tluyc hin dc n: 

Nhm dam báo vic du ti.r Co hiu qua và phát huy h& khã näng khai thác sü 

dirng cong trInh, darn bão vic duy trI ngun vn có hiu qua, can ihiêt phãi phãn 

k5' d dãu tu cong trInh. Thc hiên thu trtro'ng cluing cüa Nhà ntrót trong linh virc 

du tu và trong ngành Cong an, Cong an tinh Quãng Til xin d xuât vñ dâ ughi 

duc phé duyt nhu sau: 

- Lp h so báo cáo xin chU truong: Qul IV/2020. 

- Lap báo cáo kinh t k thut: Qul 1V/2020. 

- Lp kê hoch hra chQn nhà thâu và trinh duyt: Qul 1/202 I.. 

- To chrc lira ch9n nba thâu và khi cOng: Qul 1/2021. 

- Thi cOng cong trInh: Qul 1/2021. 

- Nghim thu dua vào sü dung: 2022-2024. 

3.4. Khã nng can di ngun vn du tir: 

- Nàm 2021 - 2024: 46.500.000.000,d. 
IV. Dii' kin tin do triên khai (bce bin dãu In', thy ldên k hocli bô tn von 

phii hç'p vOi diéti kin thiyc t và khà ning buy dng cic nguOn Iiyc thco thii' I ty 

Ui' lien hçp I, bo thirn dan tir tp trung, có hiu qua: 

- Tiên d trin khai t1c hiên: Nàrn 2021 - 2024. 

- Nhi.r vy vOi tong rnirc du ti.r dr kin là khoãng 46.500.000.000,d là dCi dc 

dan tu dC xãy dirng dir an: Xây dirng doanh tri Di cánh sat phOng cháy, chira 

cháy và cru nin, cfru ho các dja phuong. 
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V. Phin chia cac dti' nfl thanli phñn: 

Dr an xây d%rng doanh tri DI cánh sat phông cháy, chOa cháy v crii nan. 
cru h các dja phung &r9c phân thành các dr an thãnh phn nhtr sau: 

Khoch Dtr kin dui 

Ti' flu an ibành phn 'lo Sli (Iflfl' 

Doanh tri Di cânh sat phông cháy, cha cháy và 
cru nan, cru h huyn Vinh Linh (giai don 2) 

Doanh tri Di cãnh sat phông cháy, chia cháy và 
cru nan, ccru ho thj xã Quâng Trj (giai don 2)  

Doanh tri Di cãnh sat phông cháy, cMa cháy và (202 1-2024) 
cüu nn, ctru h huyn Hâi Lang  
Doanh tri Di cành sat phông cháy, ch.ra Chay Va (2021-2024) 
ctu nan, ciru h huyn Dakrông  

I 

2 

3 

4 

5 

(hiD lu 

Giai don 2 
(2021) 
Gial doan 2 
(2021)  

(2021-2024) Doanh tri Di cãnh sat phông cháy, chira cháy và 

cüu nan, ciru ho huyn Gio Linh  

Narn 2021 

Näm 2021 

Naiii 2024 

Narn 2024 

Närn 2024 

VI. Các giãi pháp ti chü'c thirc hin: 

- Cp quyêt djnh chü tnrcng dAu tu: 1-IDND tinh Quãng Tn 

- Chü du tu: Cong an tinh Quãng Trj. 

- Nguôn vn: Ngân sách Trung uo'ng h trçi (vn trong nuóc) 

- Thi gian thuc hin: Näm 2021-2024. 
.( . A A 

VII. Kcn ngh, de xuat: 
KInh d nghj Hi ding nhin dan tinh, UBND tinh, các Sâ ban ngãnh quan 

tarn, phê duyt dr an: Xây dirng doanh tri Di cãnh sat phóng cháy, chci'a cháy vñ 
cru nn, thu h các dja phuong dé Cong an tinh day nhanh lion cI thãnli Ip cáe 
Di PCCC và CNCH khu virc, qua do COng an tinh có c sâ hOp nc dO xuãl Bi 

COng an trang bj thOrn phuong tin hin di phiic vi cong tác và chicrt (taU vO'i rnye 

tiêu xây drng Va phát triên hrc lugng cãnh sat ccc và CNCH trOn di bàn loan 

tinh nhãrn tang cung hiu qua cong tãc PCCC và CNCH darn báo 1mb rnng v 

tài san cüa Nhãn dan, bào v tài san Quôc gia, gop phân git vi'ng an ninh chinh til, 
t4t tir an toàn xã hi và bão v sr nghip cong nghip hóa, hin di hóa dat nu'Oc./. 

No'i is!: ili,: 

- FIOND tnh (báo cáo); 
- UBNI) ilith (báo cáo); 
- C07, I3CA (báo cáo); 
• B/c Giám d6c CA thih (báo cáo) 

- S K hoach và Dâti tLr (phôi hcip); 
- S& Tài nguyen và Môi tru&ng (phôi hqp); 

- S& Tái chinh (ph61 hçip); 
- UBND các huyn, thj x, thánh phô (phoi hgp) 

-  Các d/c PCD (p/h chi duo) 

- LLru: VT, PWO. 

a ê Phiro'ng Narn 
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