
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S&  116 /TTr-UBND Quáng Trj, ngayAO tháng nám 2021 

T5 TRINH 
Quyt dlnh  chü trtro'ng du ttr dir an: 

Cãi to nhã h9c da nãng Trtro'ng Cao dãng Sir phim Quãng TrI 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

CAn cr Lut T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 

CAn cü Lut sCra di, b sung mt s diu cüa Lut To chüc ChInh phü và 
Lust To chirc chInh quyên dja phung ngây 22/11/2019; 

CAn ci'r Lut Du tix cong ngày 13/6/2019; 

CAn ci'r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit thi hành mt so diêu cüa Lust  Dâu tu công; 

Can cr Nghj quyêt so 973/202011JBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thu?mg vii Quc hi quy djnh v các nguyen tic, tiêu chI và djnh mirc phân b 
von dâu tu cong nguôn ngân sách nhà nuóc giai doan  2021-2025; 

CAn cir Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa ThU tuâng 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt s diêu cUa Nghj quyt sO 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cUa Uy ban Thung vi Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen tAc, tiêu chI và djnh müc phân bô vn dâu tu cong nguôn 
ngân sách nhà nuâc giai doan 202 1-2025; 

CAn cü Van bàn 41 9/TTg-K1TH ngày 02/4/2021 cüa ThU t.thng ChInh phU 
ye vic dir kin k hoach du ti.r cong trung han  giai  doan  202 1-2025. 

Can cu Nghj quyêt 1 5/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cUa HDND tinh ye vic 
cho kin di vâi kê hoach dâu tu cong trung han  von ngân sách Trung irong h 
trçl và v,n ngân sách dja phuong giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

CAn ci'r Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cUa HDND tinh ye vic 
cho kiên 1.n thu 2 dOi vói K hoach  du tu trung han  vn ngân sách Trung 
uong h trq và vn ngân sách dja phucing giai don 2021-2025 cUa tinh. 

CAn cü Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cUa ThU tix&ng ChInh phU ye 
day nhanh tiên d và nãng cao cht luçing xây dirng Kê hoach dâu tu cong trung 
han giai don 2021-2025. 

UBND tinh trInh HDND tinh quy& djnh chU truong du tu dir an Cái to 
nba h9c da nAng Trung Cao ding Su ph?m Quãng Tn vói các ni dung chInh 
sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG D1f AN 

1. Ten dir an: Cái to nhà h9c da näng Trithng Cao dng Six ph?m Quãng Trj. 

2. Muc tiêu dâu tir: 

Cái tao nhà h9c da näng Trung Cao clAng Six phm Quãng Trj nh&m dam 
báo an toàn cho cong trInh dã xung cAp, gop phân hoàn thin ca s& 4t chat 
phic vi cOng tác giãng day, hçc tp và t chüc các hoit dng trong nhà cho giáo 
viên và hçc sinh Tru?ng Cao dang Six phm Quãng Trj, gop phAn nâng cao chat 
luqng giáo dc dào t?o  trén dja bàn tinh. 

3. Quy mô clAn tu: 

Câi to nhà hçc da näng Tru&ng Cao clAng Six phm Quáng Trj, din tIch 
960m2. 

4. Nhóm dçr an: Nhóm C. 

5. DM tuçmg th huâng cüa dir an: Giáo viên và hçc sinh Trix?mg Cao clAng 
SrphmQuãngTrj. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Km3, Quc 1 9, Thành ph Dông Ha, tinh 
Quãng Trj. 

7. Tng vin th%rc hin dr an: 3.550 triu dng. 

8. Ngun van: Vn dAn tix cong giai don 2021-2025 (Ngun vn ngân 
sách tinh can di theo tiêu chI dAn tu cho llnh v1rc giáo diic và dào tto). 

9. Th&i gian thrc hin: Nam 2022-2024. 

10. Ca quan, dcm vj thiic hin dir an: 

Ban QLDA dAn tix xây dirng các cong trInh dan dicing và cong nghip tinh 
chju trách nhim phôi hcip vài các co quan lien quan to chirc thirc hin và giám 
sat chat chë qua trInh trin khai thirc hin dr an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DIING BAO CÁO BE XUAT 
CHU TRUJNG BAU TIX DT) AN 

Thrc hin Van bàn 41 9/TFg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tung Chmnh 
phü v vic dtr kin k hoach dAu tir cong trung hn giai doin 2021-2025, can cü 
nhu cAn thirc t cAn thit dAn ttr cái to nhà hçc da nãng Tnthng Cao clang Sir 
pham Quãng Trj do cong trInh dã xung cAp nghiêm tr9ng, không dam bão an 
toàn d tip tiic si'r dicing, UBND tinh dã ban hành van bàn 265 1/UBND-CN ngày 
28/6/2021 ye vic diu chinh müc vn dir kin b tn cho các cOng trInh khôi cong 
mói giai doin 202 1-2025, trong do b sung danh mic dir an "Cái tao, sCra chüa 
nba da näng Trir?rng Cao clAng Sir phm Quãng Trj" vói müc vn h trçl là 3.000 
triu dng. 

Qua trInh 1p báo cáo d xuAt chü tnrang dAu tir, sau khi xác djnh lai  thu cAn 
thirc t cAn câi tao  và trên ca sâ can di vn cho tng s các dir an giáo diic dao 
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to trong k hoch dAu tr cong trung h?n  giai don 2021-2025 dã &rçlc thông qua 
ti Nghj quyêt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 và theo Báo cáo thâm djnh dê xuât 
chü tnrcmg d.0 tx dtr an (do Sà K hoch va Du tix là cci quan chuyên mon quán 
1 du tu cOng dtxçic giao chü trI thm djnh ph6i hcip v&i các Sâ ngành và dja 
phucing, dan vi lien quan th chirc thm dinh);  dir an "Cãi tao, si'ra chüa nhà da 
nãng Truäng Cao dAng Sis phirn Quãng Trj" &rçlc di thãnh di an "Cãi to nhà 
hçc da näng Tnririg Cao dng Su phm Quãng Tn" vâi tng mt:rc dAu tu 3.550 
triu dtng. IJBND tinh kInh trInh HDND tinh thng nht, b sung dr an "Cài tto 
nhà hçc da nãng Tru?mg Cao dng Su ph?m Quâng Trj" vào danh mic cong trinh 
dâ duçc 1-IDND tinh thông qua ti Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021, 
Báo cáo s 76/BC-UBND ngày 12/5/202 1, dng th&i d nghj phé duyt Báo cáo 
d xut chü trirong d.0 tir dir an theo các ni dung nêu ti mic I cüa Ti trmnh nay. 

HI. DANH MUC  HO S KEM THEO 
1. Báo cáo d xut chü tri.rcing du tu dir an. 

2. Báo cáo K& qua thm djnh Báo cáo d& xut chü tnrang du tir dir an cüa 
Sâ K ho?ch và Dâu tu. 

UBND tinh trmnh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chü tnrang 
dAu tu dir an: Cãi to nhà h9c da näng Tnr?mg Cao dãng Su pham Quáng Tn (N5i 
dung dt tháo Nghj quyét dInh kèm)./.

, 
 

Noinhin: 
-Nhi.rtrén; 
- CT, câc PCT UBND tinh; 
- Ban KThS HDND tinh; 
- Các S: KHDT, TC; 
- Trtr?ing CDSP Quãng Trj; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
-LiruVT,VX.( 

TM.UY BAN NHAN DAN 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Ti.r do - Hanh phüc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

Drthão NGH! QUYET 
Phê duyt chü trtro'ng du tir di an: 

Cal to nhà h9c da näng Trirông Cao dãng Sir phm Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRf 
KHOA VIII, K HQP THU4 

Can c& Lut T ch&c chInh quyn dja phu-crng ngày 19/6/2015, 

Can cz' Luát tha ddi, bc sung mç5t s dku cüa Lut Td chtèc ChInh pith và 
Lut To chi'rc chInh quyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019,' 

Can c& Lut2t Dcu tu' cOng ngày 13/6/2019; 

Can ci- Nghj djnh sl 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2 020 cza ChInh phü quy 
djnh chi tiét thi hành m5t sO diêu cza Lu4t  Dáu tir cOng; 

Can cii- Nghj quye't scf 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thiràng vi QuOc hç5i quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh m&c phdn bO 
vOn dáu tic cOng nguón ngân sách nhà nzthc giai dogn 2021-2025; 

án ci Quylt djnh sI 26/2020/QD-Trg ngày 14/9/2020 cüa Thz tzróng 
ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành mç5t so diêu cüa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thu'ô'ng vi QuOc h3i quy 
dinh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mtc phán hO vOn dáu tic cOng nguôn 
ngán sách nhà rnthc giai doçin 2021-2025,' 

Van ban 419/TTg-KTTI-I ngày 02/4/2021 cia Thu tirO'ng ChInh phi v vic 
dt kién Ice hogch dáu tic cOng trung hqn giai dogn 2021-2025; 

Can c& C!hi  thj 13/CT-TTg ngày 23/5/202 1 cza Thz tu-&W  ChInh phz v 
day nhanh tiên d(5 và ndng cao chat lu'cing xáy drng Kê hogch dáu tic cOng trung 
hgn giai dogn 202 1-2025 

C'án c& Nghj quyê't 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cia HDND tinh v vic 
c/lb kiln ln thi 2 dli vó'i KI hogch du tic trung hgn vOn ngân sách Trung 
wo'ng ho trçr và yIn ngán sách djaphiro'nggiai dogn 2021-2025 cza tinh. 

Xét To' trInh sl /77'r-UBND ngày / /2021 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phê duyt chi truv'ng dáu tic dr an: Cái tgo n/là hQc da náng Tru&ng 
Cao dáng Sic pham Quàng Trj. 

QUYET NGH!; 

Biu 1. Phê duyt chü truang du ti.r dr an Cal tao nhà hc da nàng Tnthng 
Cao däng Six phm Quâng Tn vâi các ni dung nhix sau: 
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1. Ten dir an: Cãi tao  nba hQc da nang Truô-ng Cao d.ng Six phm Quãng Tn. 

2. Muc tiêu dâu ti.r: 

Câi tao  nhà hçc da nàng Tru&ng Cao ding Six phm Quãng Trj nhm dam 
báo an toàn cho cong trInh dâ xung cap, gop ph.n hoân thin co si 4t chit 
phiic vi cong tác giãng day, hçc tp và t chirc các hoat dng trong nhà cho giáo 
viên và bce sinh Triring Cao dang Six pham Quâng Trj, gop phân nâng cao chat 
lixçing giáo diic dào tao  trên dja bàn tinh. 

3. Quy mô dAu tix: 

Câi tao  nba h9c da näng Tnrng Cao dng Six phm Quâng Trj, din tIch 
960m2. 

4. Nhóm dix an: NhOm C. 
5. Tng mirc dAu tix dij an: 3.550 triu dng (Bcng chi: Ba nám tram 

nám mu'cri triiu dng chán). 

5. Co cu ngun van: Vn dAu tu cong giai doan 2021-2025 (Ngun vn 
ngân sách tinh can dôi theo tiêu chI du tu cho linh vrc giáo dc và dào tao). 

6. Dja dim thirc hin dir an: Km3, Quc 1 9, Thành ph6 DOng Ha, tinh 
Quâng Trj. 

7. Thii gian, tin d thije hin d%r an: Tr nàm 2022-2024. 

Dieu 2. To chuc thirc hien 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chi'rc thiic hin Nghj quyt. 
2. Thtthng trrc Hi dng nhãn dan, các Ban cüa Hi dông nhân dan, các 

T dai  biu Hi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhãri dan tinh phi hçip vOi 
Ban Thu?ing trirc Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã &rçxc Hi dng nhân dan tinb Quãng Trj, Khóa VIII, KS' 
hp thu 4 thông qua ngày tháng näm 2021, có hiu hrc k t1r ngày thông 
qua.!. 

Ncri nhân: 
- ITFU, Ti' HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tlnh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sâ: KI-1OT, IC, KBNN tinh; 
- Trir&ng CDSP Quãng Th; 
- Li.ru VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 
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