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Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng trụ sở 

làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
                   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về 
giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
nhóm C;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về 
việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 
tư các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023 - 2025;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban thường kỳ ngày 12/9/2022 (tiết (-) thứ chín, khoản 7 Thông báo số 
338/TB-UBND ngày 14/9/2022) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo 
cáo thẩm định số 591/BC-SKHĐT ngày 07/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng 
trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản với các nội 
dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao tuổi thọ công trình, 
đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị. 

2. Quy mô đầu tư:
- Phần phá dỡ: nhà xe hiện trạng, sảnh bên hông nhà (tầng 1, 2), nhà vệ 

sinh cũ, cửa đi phòng làm việc, cạo bỏ sơn tường trong nhà, hàng rào.
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- Phần nâng cấp, sửa chữa: xây dựng bãi đổ xe ô tô, xe máy; cải tạo nhà 
làm việc, khu vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, sân nền, sân vườn và các hạng mục 
phụ trợ: điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống điều hòa, âm thanh, nội thất hội 
trường….

3. Nhóm dự án: C.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: số 16 Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023-2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án; chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi 
trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của luật Đầu tư 
công và pháp luật liên quan.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành 
liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi 
hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố Tam Kỳ;
- Các PVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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