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

Quảng Nam, ngày      tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc 
Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục 

thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260) 
                   

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;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 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 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm việc Trạm kiểm soát 
Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục thuộc Đồn Biên 
phòng Cửa Đại (260);

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
giao ban ngày 21/11/2022 (tiết 2 khoản 10 Thông báo số 435/TB-UBND ngày 
23/11/2022 của UBND tỉnh) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 
số 720/BC-SKHĐT ngày 17/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Cầu kiểm soát, nhà làm 
việc Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Đại và xây dựng bổ sung một số hạng mục 
thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại (260) tại tiểu tiết 4 tiết 1 khoản 2 Điều 1 Quyết 
định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh, như sau:

- Đã ban hành: “Xây mới kè bảo vệ chống sạt lở dài khoảng 45m và bến 
mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô”.
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- Nay điều chỉnh thành: “Nâng cấp kè bảo vệ chống sạt lở dài 44,6m và bến 
mái phục vụ bảo trì, sửa chữa ca nô 21,2mx5m”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ quy mô điều chỉnh khẩn 

trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục, trình cấp 
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, Giao thông vận tải, 
UBND thành phố Hội An phối hợp với các cơ quan chức năng 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, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố 
Hội An và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định 
số 1623/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:       
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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