
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa 

Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 

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 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 quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

2223/TTr-SGDĐT ngày 24/8/2020, Báo cáo thẩm định số 333/BC-SKHĐT ngày 

13/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT 

Đồng Bành, huyện Chi Lăng mhư sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng.  

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Cấp (người) quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên của trường THPT Đồng Bành tại 

thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư sửa chữa cải tạo chống xuống cấp cơ sở vật chất 

của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. 

8. Quy mô đầu tư: cải tạo, sửa chữa các hạng mục sau: 

- Nhà 21 phòng học 3 tầng: diện tích xây dựng 696m2, diện tích sàn 

2.046m2. 
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- Nhà các phòng chức năng 3 tầng: diện tích xây dựng 338m2, diện tích 

sàn 1.008m2 

- Nhà hành chính 2 tầng: diện tích xây dựng 220m2, diện tích sàn 432m2 

- Nhà đa năng: diện tích 430m2. 

- Khu nhà xưởng: diện tích 150m2. 

- Phòng Bảo vệ: diện tích 20m2. 

- Khu vệ sinh: diện tích xây dựng mỗi nhà 56m2. 

- Cổng, tường rào, sân khấu: cải tạo, sửa chữa lại cổng, xây lại đoạn tường 

rào bị hỏng, mở rộng sân khấu. 

9. Tổng mức đầu tư:     4.199.509.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:     3.611.714.000 đồng; 

- Chi quản lý dự án:        118.536.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      347.302.000 đồng; 

- Chi phí khác:                          53.957.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:          68.000.000 đồng. 

10. Nguồn vốn: nguồn vốn đầu tư công và nguồn chi khác ngân sách tỉnh 

năm 2020. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giáo dục và 

Đào tạo. 

12. Thời gian thực hiện: 2020-2021. 

13. Hình thức đầu tư của dự án: cải tạo, sửa chữa. 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu 

tư xây dựng và tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 

và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

và Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  - Như Điều 3;                          

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

  - Các PCVP UBND tỉnh,  

    Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

  - Lưu: VT, KT(HVTr). 

   

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Long Hải 
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