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Số:          /QĐ-UBND 
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Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông  

dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định 

 

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 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 về 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 19/12/2020 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 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1644/TTr-SGDĐT ngày 07/6/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại Báo cáo số 237/BC-SKHĐT ngày 04/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông dân tộc nội 

trú THCS và THPT huyện Tràng Định như sau: 

1. Tên dự án: Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện 

Tràng Định. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Mục tiêu dự án đầu tư: bổ sung cơ sở vật chất cho trường để giảm bớt 

khó khăn về cơ sơ vậy chất, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà 

trường góp phần tích cực vào nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội tại địa 

phương. 

4. Quy mô đầu tư 

- Xây mới Nhà lớp học 03 tầng: diện tích xây dựng 462m2; diện tích sàn 
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1.262m2;  

- Xây mới Nhà nội trú 02 tầng: diện tích xây dựng 572m2; tổng diện tích 

sàn 1076,5m2; với 12 phòng ở nội trú; 02 phòng quản sinh. 

- Xây mới Nhà hành chính 02 tầng: diện tích xây dựng 358,7m2; tổng diện 

tích sàn 692,4m2;  

- Xây mới Nhà đa năng 01 tầng: diện tích xây dựng 591,5m2; 

- Phá dỡ 01 khối nhà cấp 4, đổ mới sân bê tông diện tích 1.300m2  

- Thiết bị mua sắm mới bàn ghế 03 phòng học thường, 06 phòng học bộ 

môn; Nhà ở mua sắm 60 giường tầng và 12 tủ cá nhân cho 12 phòng ở học sinh. 

Mua sắm giường đơn và tủ các nhân cho 02 phòng ở cán bộ giáo viên và quản 

lý.  

5. Phương án giải phóng mặt bằng:  

Diện tích đất thu hồi mở rộng mặt bằng dự án: 2.052m2. 

6. Nhóm dự án: nhóm C. 

7. Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn 

a) Tổng mức đầu tư dự án: 25.011 triệu đồng. 

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

STT Năm 
Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 

1 2021 (chuẩn bị đầu tư) 200 

2 2022 4.000 

3 2023 8.000 

4 2024 12.811 

 Tổng cộng 25.011 

8. Địa điểm thực hiện dự án: trong khuôn viên của Trường PTDTNT 

THCS và THPT huyện Tràng Định và phần mở rộng tại thôn Khòn Cà, xã Đại 

Đồng, huyện Tràng Định. 

9. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024.  

10. Hình thức đầu tư của dự án: đầu tư xây dựng mới. 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo mục tiêu, quy 

mô đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
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Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tràng Định chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- 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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