
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 

 

UỶ 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; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng tại Tờ trình số 

14/TTr-UBND ngày 19/02/2021, Báo cáo thẩm định số 606/BC-SKHĐT ngày 

24/12/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non 2 xã Minh 

Sơn, huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Tên dự án: Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hữu Lũng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

7. Mục tiêu: xây mới cơ sở vật chất cho nhà trường mới thành lập, đáp 

ứng về quy mô, diện tích theo tiêu chuẩn trường mầm non, quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia theo 

chương trình nông thôn mới. 

8. Quy mô đầu tư: 
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a) Xây mới các hạng mục chính: 

- Nhà lớp học cao 2 tầng: diện tích sàn 1.219 m2. 

- Nhà các phòng chức năng: 01 phòng Giáo dục thể chất và 01 phòng 

Giáo dục nghệ thuật. 

- Nhà hành chính: diện tích sàn 203 m2 và khu vệ sinh cho giáo viên. 

- Nhà bếp theo mẫu bếp ăn một chiều (vận dụng thiết kế mẫu B-210A): 

diện tích sàn 90m2. 

- Nhà bảo vệ: diện tích xây dựng 10m2. 

- Nhà để xe cho giáo viên: diện tích 87,12m2. 

b) Các hạng mục phụ trợ: 

- Cổng: 01 cổng chính.   

- Kè chắn đất L=80 m chiều cao kè trung bình 2,5 m.  

- Tường rào dây thép gai L=250m. 

- Hệ thống cấp điện, thoát nước, phòng cháy chữa cháy 

- Sân trường lát gạch diện tích 1.500m2  

9. Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn 

a) Tổng mức đầu tư: 14.050 triệu đồng 

b) Cơ cấu nguồn vốn và dự kiến tiến độ bố trí vốn như sau: 
ĐVT: Triệu đồng 

Cơ cấu nguồn vốn 

Tổng 

mức  

đầu tư 

Trong đó 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Vốn đầu tư công ngân sách 

tỉnh 
14.050 200 2.800 6.000 5.050 

Tổng cộng 14.050 200 2.800 6.000 5.050 

10. Thời gian thực hiện: năm 2021-2024. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: đầu tư công. 

Điều 2. 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, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như Điều 2;                          

  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

  - Các PCVP UBND tỉnh,  

    các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

  - Lưu: VT, KT(HVTr). 

   

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

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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