
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày         tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C 
sử dụng vốn ngân sách địa phương;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn (đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Phụ lục 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 
HĐND tỉnh), với các nội dung chính sau:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư

Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế cơ sở, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp 
thông qua phương án thiết kế giữa chủ đầu tư, các Sở, ngành, địa phương liên quan 
và thống nhất phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công trình. 
Theo đó, yêu cầu tính toán quy mô đầu tư các hạng mục công trình vừa đảm bảo 
đạt chuẩn theo quy định, vừa đảm bảo cho nhu cầu dạy và học, đảm bảo không 
vượt tổng mức đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Phụ lục 1 Nghị quyết số 24/NQ-
HĐND ngày 19/4/2021. 

Do đó, việc điều chỉnh lại quy mô đầu tư các hạng mục Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn là cần thiết nhằm đảm bảo công năng sử dụng, đạt chuẩn theo 
quy định và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

2. Nội dung điều chỉnh
2.1. Điều chỉnh qui mô đầu tư các hạng mục Trường THPT Quế Sơn, huyện 

Quế Sơn tại Khoản 2 Phụ lục 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 
HĐND tỉnh, như sau:

- Khối nhà lớp học: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 1.310m2, tổng diện 
tích sàn 3.716m2; Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, tường xây 
gạch, sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện matic lăn sơn, 



ốp gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp điện và điện 
chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, phòng cháy chữa 
cháy, chống sét.

- Khối học bộ môn - thư viện: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 592m2, tổng 
diện tích sàn 1.737m2. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, tường 
xây gạch, sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện matic lăn 
sơn, ốp gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp điện và 
điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, phòng cháy 
chữa cháy, chống sét.

- Khối nhà hiệu bộ: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 382m2, tổng diện tích 
sàn 1.116m2. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, tường xây gạch, 
sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện matic lăn sơn, ốp 
gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp điện và điện chiếu 
sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, phòng cháy chữa cháy, 
chống sét.

- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: San nền; nhà bảo vệ; nhà xe
giáo viên; nhà để xe học sinh; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống PCCC; 
tường rào cổng ngõ; khu giáo dục thể chất; đường giao thông nội bộ; sân chào cờ; 
cây xanh, thảm cỏ; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; phòng chống mối công 
trình và thiết bị thí nghiệm thực hành.

2.2. Tổng mức đầu tư không thay đổi theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của HĐND tỉnh. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, 
GD&ĐT;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND huyện Quế Sơn;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX, TH.                                                  

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

[daky]
 [Trần Văn Tân
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