
Phụ lục II 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ, TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA 

CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG 

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

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Nghị quyết số  66/NQ-HĐND ngày  29/9 /2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

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

cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 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: 

- Dự án thành phần 1: 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.  

- Dự án thành phần 2: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cũ của Công an 

huyện Núi Thành với nội dung sau: 

+ Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng với diện tích sàn khoảng 1.142m
2
. 

+ Sửa chữa nhà bếp, nhà để xe máy, kho để máy móc chuyên dụng với 

diện tích xây dựng khoảng 441m
2
.  

+ Xây mới nhà để xe chữa cháy với diện tích xây dựng 260m
2
. 

+ Xây mới vọng gác. 

+ Sân đường bê tông và nền sân nhà để xe chữa cháy với diện tích khoảng 

1.300m
2
.  

+ Sửa chữa tường rào, mương thoát nước, tháo dỡ trụ anten và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 76.968.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ, 

chín trăm sáu mươi tám triệu đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 



6. Địa điểm thực hiện dự án:  

- Dự án thành phần 1: Công an tỉnh, số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

- Dự án thành phần 2: Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


