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TỜ TRÌNH 

Đề nghị điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng 

 dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
  

Công trình Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn được 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 (phụ lục 3), với tổng mức đầu tư: 123.717.000.000 đồng, quy 

mô đầu tư: Các khối nhà 03 tầng (Khối lớp học diện tích sàn xây dựng khoảng 

3.162m2, khối lớp học bộ môn diện tích sàn xây dựng khoảng 1.311m2, khối 

phục vụ học tập diện tích sàn xây dựng khoảng 1.311m2, khối hiệu bộ diện 

tích sàn xây dựng khoảng 825m2), khối nhà đa năng 01 tầng diện tích sàn xây 

dựng khoảng 750m2, đường giao thông tiếp cận cổng chính và các hạng mục 

phụ trợ; nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh: 116.496 triệu đồng và ngân sách thị 

xã Điện Bàn (bố trí 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); thời gian 

thực hiện dự án 2019- 2023.  

Trong quá trình lập dự án đầu tư, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng của 

dự án, tối ưu công năng sử dụng các khối nhà; theo đề nghị của chủ đầu tư, 

các đơn vị liên quan và qua kiểm tra thực tế, UBND tỉnh thống nhất phương 

án bố trí tổng mặt bằng theo hướng không bố trí phòng tại tầng trệt của khối 

lớp học bộ môn và khối phục vụ học tập nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho 

sân trong, làm nơi sinh hoạt cho học sinh khi điều kiện thời tiết không thuận 

lợi. Việc thiết kế để trống tầng trệt khối lớp học bộ môn và khối phục vụ học 

tập dẫn đến tổng diện tích sàn xây dựng của các khối nhà 03 tầng (gồm: Khối 

lớp học, khối lớp học bộ môn, khối phục vụ học tập, khối hiệu bộ) là 8.758m2 

(tăng 2.149m2), qua báo cáo của chủ đầu tư việc điều chỉnh nêu trên không 

làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt. 

 Dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa 

quyết định đầu tư, do đó điều chỉnh chủ trương đầu tư do cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư quyết định (theo quy định tại khoản 1, Điều 34 

của Luật Đầu tư công và khoản 1, Điều 11, Nghị định 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); theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 48/TB-

HĐND ngày 10/9/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thống nhất chủ 

trương điều chỉnh quy mô diện tích sàn các khối nhà 03 tầng của dự án 



Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 

19/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 (gồm: Khối lớp học, khối lớp học bộ môn, 

khối phục vụ học tập, khối hiệu bộ) là 8.758m2 (tăng 2.149m2).  

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, Xây dựng, 

GD&ĐT; 

- BQL dự án ĐTXD tỉnh; 

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,KTN,KTTH,TH. 
(D:\Dropbox\Hai TH\Nam 2020\HDND tinh\Ky 17\De nghi thong nhat dieu chinh 

quy mo dien tich san xay dung du an Truong THPT Nguyen Duy Hieu (TTr 

168).doc) 
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