UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5328 /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án
Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số
161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù
trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
khóa IX, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh khóa
IX, kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019;
UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự
án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn, với các nội dung chính
sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn.
2. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện
dạy, học cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Nâng cao chất lượng học tập
theo hướng hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời gian đến,
đáp ứng điều kiện trường đạt chuẩn quốc gia.
3. Dự án nhóm: B.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh.
6. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
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8. Dự toán tổng mức đầu tư dự án: 123.717.000.000 đồng (Một trăm hai
mươi ba tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách tỉnh: 116.496.000.000 đồng, để bố trí thực hiện 100% chi phí
đầu tư xây dựng và 70% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Ngân sách thị xã Điện Bàn: 7.221.000.000 đồng, dể bố trí thực hiện 30%
chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng
10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: 2019- 2023.
11. Quy mô và hình thức đầu tư
a) Quy mô đầu tư:
- Khối lớp học: Nhà 03 tầng; diện tích sàn xây dựng khoảng 3.162m2.
- Khối lớp học bộ môn: Nhà 02 tầng; diện tích sàn xây dựng khoảng
1.311m2.
- Khối phục vụ học tập: Nhà 02 tầng; diện tích sàn xây dựng khoảng
1.311m2.
- Khối hiệu bộ: Nhà 02 tầng; diện tích sàn xây dựng khoảng 825m2.
- Nhà đa năng: Nhà 01 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 750 m2.
- Đoạn đường giao thông tiếp cận cổng chính: Chiều dài khoảng 342m; mặt
cắt ngang: Bn= 10,5m (mặt đường) + 2x3,5m (vỉa hè) = 17,5m; Kết cấu áo
đường: Cấp cao A1 bằng BTN; các công trình hạ tầng trên tuyến.
- Các hạng mục phụ trợ: San nền, hành lang nối, sân đường nội bộ, cây
xanh thảm cỏ; sân bóng đá cỏ nhân tạo; sân thể thao tổng hợp; nhà bảo vệ; nhà
xe giáo viên, học sinh; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện, PCCC, thông tin
liên lạc; tường rào, cổng ngõ; trạm biến áp và đường dây trung thế, hạ thế;
phòng chống mối; rà phá bom mìn.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
khóa IX, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong
đó giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh xây dựng Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn,
trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất điều chỉnh tăng tổng
mức đầu tư dự án từ 60.000.000.000 đồng lên 123.717.000.000 đồng tại Nghị
quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, trong đó ngân sách tỉnh cân đối:
116.496.000.000 đồng, còn lại ngân sách thị xã Điện Bàn đảm bảo.
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Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục xây dựng
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến
của các Sở, ngành, địa phương liên quan và thẩm định theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện
Bàn.
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Duy
Hiệu, thị xã Điện Bàn.
2. Báo cáo Thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
4. Các Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GD&ĐT;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KGVX, KTTH

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

Lê Văn Thanh
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