
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHiJ NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc1p-Trdo-Hinh phác  

S&  ,4,3ZI /1Tr-UBND Quáng Trj, ngày,4A tháng 8 nám 2021 

T TRINH 
Quyt dnh chü trLro'ng du tir dr an: 

JJu tir nâng cp co s& vt chat các don vj trirc thuc 
S& Giáo dyc và Dào to Quãng Trj 

KInh gfri: Hi &ng nhân dan tinh 

Can cu Lut T chrc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut sira di, b sung mt s diu cüa Lut T chirc ChInh phü và Lut 
To chüc chInh quyên dja phucing ngày 22/11/2019; 

Can cir Lust  DAu tu cong ngày 13/6/20 19; 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust  Dâu tu công; 

Can cir Nghj quy& s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thithng vi Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mirc phân bô von 
dâu tu cong nguOn ngân sách nba nuâc giai doan 202 1-2025; 

Can ci'r Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tu&ng ChInh 
phU quy djnh chi tiêtthi hành mt so diêu cüa Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban This&ng vi Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI 
và djnh müc phân bô von dâu t.r cong nguôn ngân sách nhà nrc giai doan 202 1-
2025; 

Can cx Van ban 41 911'Tg-KTFH ngày 02/4/2021 cüa Thu tthng ChInh phü v 
vic di kiên kê hoach dâu tu cong trung han  giai doan 202 1-2025. 

CAn ci'r Chi thj 13/CT-TFg ngày 23/5/2021 cüa Thu tt.r&ng ChInh phü v dy 
nhanh tiên d và nâng cao chat hxng xay d%rng Ké hoch dâu ttx cong trung han  giai 
doan 202 1-2025. 

Can cir Nghj quyt 15/NQ-HDND ngày 29/4/202 1 cüa HDND tinh ye vic cho 
' kién dôi vâi kê hoch dâu ttr cong trung han von ngân sách Trung ucmg ho trq và 

von ngân sách dja phuong giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

Can ci Nghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v viccho 
kiên lan thi'r 2 dôi vài Kê hoach dâu ti.r trung han  von ngân sách Trung irong ho trq 

và von ngán sách dja phuong giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

UBND tinh trInh HIDND tinh quyt djnh chü trucing dAu tu dii an Du t.r nâng 
cap co si vt chat các don vj trrc thuc Si Giáo diic và Dào tao  Quãng Trj vài các 
ni dung chInh sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DV AN 

1. Ten dr an: Du Ur nâng cp co sâ 4t chit các don vj trrc thuc S& Giáo dic 
và Dào tao Quãng Trj. 

2. Mic tiêu du tli: 

Nh.m hoàn thin co so vt chit, dam bào diu kin day và hçc cho giáo viên 
và hçc sinh nhàtruOng, trng buOc dáp i'rng quy djnh cüa B Giáo dic Va Dào tao tai 
các Thông tir: so 1 3/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 Quy djnh tiêu chuân co sO vt 
chat các tnrOng rnâm non, tiêu h9c, trung hçc Co sO, trung h9c phô thông và trung 
phô thông có nhiêu cap hçc và so 14/2020111-BGDDT ngày 26/5/2020 Quy djnh 
phOng h9c b mon cüa co sO giáo dc phô thông do B Giáo djc và Dào tao  ban 
hành; dông thOi dam bào thrc hin m%lc tiêu kép là gii vrng và tAng dan ti l trithng 
dat chuãn quôc gia giai doan 2021-2025 và thijc hin rniC tiêu xây dmg các huyn 
Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hâi Lang dat  chuân huyn nông thôn mOi (ye 
Tru&ng THPT) giai doan 202 1-2025. 

3. Quy mô du tu: 

3.1. Dr an thành phn 1: Nâng cap Co sO vt chat các don vj trijc thuc SO 
Giáo diic và Dào tao  trên dja bàn: Huyn Vinh Linh, huyn Gio Linh, huyn Cam L 
và thành phô Dông Ha 

a. Trwông THPT VTnh Linh, hing myc: Nhà da náng và các hcing mycphy tr: 

Xây dirng mâi 01 khi Nba da näng, din tIch 1.1 00m2; b ni..roc PCCC khi 
tIchkhoãng 171m3. 

b. Tru'&ng THCS&THPTBên Quan, hgng myc: Nhà da nãng và các hgng myc 
phy tro 

Xây dirng mOi 01 kMi Nba da nàng, din tIch 764m2; b nuOc PCCC khôi tIch 
khoáng 117m3. 

c. Trzthng THCS&THPT Bé'n Hái, hgng myc: Nhà da náng và các hçzng myc 
phy trcr: 

Xây dtjng mOi 01 khi Nhà cia nang, din tIch 764m2; b nirOc PCCC kh6i tIch 
khoãng 117m3. 

d. Trw&ng THPT CuE Lan Viên, hçing myc. N/ia thtr vin và các hgng myc phy 
trçf: 

Xây drng mOi 01 khi nba thu vin quy mô 02 t.ng v&i din tIch 510m2; lát 
gch san be tong din tIch 1.800m2. 

e. Trw&ng Tré em khuyEt t4t  tin/i, hqng myc. N/ia hQc cho hQc sin/i khuyEt tt 
và các hgng myc phy trçf 

Xây drng mOi 01 khi nhA h9c 01 tAng din tIch 350m2, 01 khi nhà hQc 2 
tang din tIch 720m2, và các hang mic phi1 trçl gôm: San be tong lát gch din tIch 
1.000m2, nhà dé xe giáo viên din tIch 90m2. 
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f Tric&ng THPT Lê Lcti, hgng myc: Nhà hQc thrc hành và các hgng myc phy 
trçf: 

Xây drng mâi 01 kh& nhà lice thirc hanh 03 t&ng din tIch 1 .200m2  và các 
hang mic phi trçl gôm: be nuóc PCCC khôi tIch 150m3  và san be tong din tIch 
25 0m2. 

3.2. D%r an thành phân 2: Nâng cp ca so v.t ch.t các don vj trirc thuOc SO 
Giáo dic và Dào tao  trên dja bàn: Huyn Dakrông, huyn HuOng Hóa 

a. Trwông THPTDakrông, hong myc: Nhà hiu b3 và các hgng mycphy 1rY. 

Xây dirng mOi 01 khi nhà hiu b 03 tng, din tIch 786,2m2  và san be tOng 
lát gch din tIch 1 60m2. 

b. Trztông THPT A Tic, hgng myc: Nhà hQc thrc hành và các hgng myc phy 
tro': 

Xây drng mOi 01 khi nhà hçc thirc hành 03 thng, din tIch 1 .200m2  va cac 
hang miic phii trçl, gôm: be nuOc PCCC khOi tIch khoâng 150m3 , san be tOng lát gch 
din tIch 200m2. 

c. Trw&ng THPT Hu'thig Plthng, hgng myc: Nhà hçc thrc hành và các hgng 
mycphy trçr. 

Xây d%rng mOi 01 khi nhà hçc thirc hành 03 t.ng, din tIch 1.200m2  và các 
hung mic ph%i trçi, gôm: be nuOc PCCC khôi tIch khoáng 150m3 , san be tOng lát gach 
din tIch 200m2. 

d. Trwông THPTLao Báo, hgng myc: Nhà da náng và các hgng mycphy try: 

Xây dirng mOi 01 khi Nba da nàng, din tIch 764m2; b nuOc PCCC khi tIch 
khoàng 117m3. 

3.3. Dr an thành ph..n 3: Nâng c.p Co sO 4t chit các don vj trrc thuc SO 
Giáo diic và Dào tao  trên  dla  bàn: Huyn Triu Phong, Thj xâ Quáng Trj, huyn Hài 
Lang 

a. Trw&ng THPT Chu Van An, hang myc: Nhà da náng và các hgng myc phy 
tra: 

Xay dirng mOi 01 khi Nba da näng, din tIch 765m2  và các hang miic phi trq, 
gôm: be nuOc PCCC khOi tIch khoáng 117m3, san be tOng lát gch din tIch 600m2, 
dithng chay san TDTT ngoài trOi. 

b. Trw&ng THPT Vinh 1)/nh, hgng myc: Nhà da náng và các hgng mycphy trçr: 

Xây drng mOi 01 khi Nhà da nàng, din tIch 764m2  và các hang m1ic phi trq, 
gOm: be nuOc PCCC khôi tIch khoàng 11 7m, san bO tong lát gch din tIch 600m2, 
thrOng chay san TDTT ngoâi trOi. 

c. Trit&ng THPT Nguyln Hue,  hgng myc: Nhà da náng và các hgng myc phy 
trçt: 
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Xay dirng mâi 01 khi Nhà da nãng, din tIch 621m2  và các hang mic phi trçl, 
gôm: be nthc PCCC khôi tIch khoãng 1 urn3, san be tong lát gch din tIch 25 1m2. 

d. Trithng phd thông dan tc nói tri tinh, hgng myc: Nhà hQc thtc hành và ma 
rng Nhà a nç5i tri: 

- Xây drng m&i 01 khi nba h9c thrc hành 03 t.ng, din tIch 935m2. 

- Ma rng khi nhà & ni trü 04 t.ng kt nM v&i khi nhà a ni trü 04 t.ng dã 
có, din tIch 644m2. 

e. Trw&ng THPT Hái Lang, hgng myc: Nhà da nãng và Nhà hiu b: 

- Xây drng m&i 01 kMi nhà da näng, din tIch 1.1 00m2. 
a ,. ,• , .. .r p 2 - Xay dmg mm 01 khoi nha hieu bç 03 tang, diçn tich 845m. 

- Be nu&c PCCC khi tIch khoâng 171 m3  

f Trwàng THPT Trdn Thj Tam, hgng muc: Nhà hiu bç5 và các hang myc phy 
tro': 

Xây dirng m&i 01 khM nba hiu b 03 tang, din tIch 786,2rn2  và san be tong 
tat gch din tIch 160m2. 

4. Nhóm du an: Nhórn B. 

5. Di ttxcrng thij hr&ng cüa dir an: Ngành giáo dic - dâo tao  và ngithi dan. 

6. Dja dim thrc hin dir an: Các huyn: Triu Phong, Hái Lang, VTnh Linh, 
Gio Linh, Cam L, Dakrông, Hithng Hóa; Thj xa Quàng Trj và Thành phô Bong Ha, 
tinh Quãng Trj. 

7. Tong vn thrc hin dr an: 104.896 triu c1ng. 

- Nun vn: Vn dAu tu cOng giai doan 202 1-2025 (Ngu&n vn ngân sách 
tinh can dôi theo tiêu chI dâu tu cho linh vrc giáo diic và dào tao). 

8. Th&i gian thrc hin: Näm 2022-2025. 

9. Ca quan, don vj thirc hin dir an: 

Sà Giáo diic và Dào tao, Ban QLDA DAu tu xây drng các cong trInh dan diing 
và cong nghip tinh chju trách nhim phi hçip v&i các Ca quan lien quan tO chüc thjc 
hin và giám sat chit chê qua trInh triên khai thrc hin dir an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DUNG BAO CÁO BE XUAT CHU 
TRU'(NG DAU TU DV AN 

Thirc hin Yàn bàn 4191ITg-KTFH ngày 02/4/2021 cüa Thu Prong ChInh phü 
ye vic dir kiên kê hoach  dâu Pr cong trung han  giai doan 2021-2025 và Nghj quyêt 
29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh ye vic cho kiên lan thu 2 dôi vOi Ké 
hoach dâu Pr trung hn von ngán sách Trung uong h trg và von ngân sách dja phucing 
giai doan 202 1-2025 cüa tinh; UBND tinh dA ban hânh van bàn so 2293/UBND-CN 
này 07/6/2021 cüa UBND tinh ye vic giao nbim vii 1p Báo cáo dê xuât chü truang 
dâu tu các dir an sCr dung nguôn vOn NSDP trong Ké hoach dâu Pr cOng trung han  giai 
don 2021-2025, trong do có các dr an: (1) Trir&ng THPT VInh Linh, hang mi1c: Nhà 
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da chirc näng và các hang mi1c ph%i trçi, (2) Trueing THCS&THPT Bn Quan, hng 
miic: Nba da chrc nãng, (3) Tnr&ng THCS&THPT Ben Hâi, hang miic: Nhà da chüc 
nàng, (4) Nhà h9c Truôrng Tré em khuyêt t.t tinh, (5) Nba hçc thic hành và các hang 
mvc phii trçi Truông THPT Lê Lçii, (6) Tru&ng THPT Dakrông, hng mvc:  Nhà hiu 
b và các hng m11c phii trq, (7) Tnthng THPT A Thc, h.ng mvc:  Nhà hçc thiic hãnh, 
(8) Tnrmg THPT Hithng Phüng, hng miic: Nhà hçc thirc hành, (9) Tnr&ng phô thông 
dan tc ni trü tinh, hang muc: Nba h9c thirc hành, K ti'ic xá, (10) Tnthng TI-IPT Hâi 
Lang, hng mic: Nba da nã.ng và Nhà hiu bO,  (11) Nba hiu b vâ các hng mic ph 
trçi Truting THPT Trân Thj Tam, (12) Tru&ng THPT VTnh Djnh, hang m%ic: Nba da 
chüc näng và các htng miic phii trçl; (13) Nhà thi.r vin và các hng miic phii trçi 
Trtr?ng THPT Ché Lan Vién; (14) Tru&ng THPT Lao Bão, htng miic: Nhà da chCrc 
näng; (15) Nba da chi'rc nãng Tru?mg THPT Nguyen Hue; (16) Truông THPT Chu 
Van An, htng mlic: Nhà da näng và các hng miic phii trcl. 

Qua trmnh lip,  thm djnh báo cáo d xut chü trucmg du tu, d dam báo thrc 
hin theo dung tinh than chi do cüa ThCi ttthng ChInh phü ti Chi thj so 1 3/CT-1Tg 
ngày 23/5/202 1 và B Kê hotch và Dâu ti.r t?i  Yàn ban so 366 1/BKHDT-TH ngày 
14/6/2021, trén ca si kiên thông nhât cüa Hi dông thâm djnh tti cuc h9p các ngày 
25/6/2021, 30/6/2021, 01/7/2021 và dê xuât cüa SâGiáo diic vá Dào tao, Sâ Kê hoch 
và Dâu tu; UBND tinh trInh HDND tinh thông nhât ghép 16 dir an nêu trén thành di 
an: Dâu tix nâng cap co sO vt chat các don vj trirc thuc Sâ Giáo dc và Dào tto 
Quãng Trj, dông th&i dé nghj phê duyt Báo cáo dê xuât chü tnrcing dâu tis dirr an theo 
các ni dung nêu tai miic I cüa TÔ trInh nay. 

III. DANH MIJC HO S KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trtrcing du tu dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü tnscing du tu dr an cüa Sâ 
Kê hoch và Dâu tix. 

UBND tinh trInh I-IDND tinh xem xét, quyt djrih phé duyt chü truxmg du tu 
dtr an: Dâu ti.r nâng cap co so 4 chat các don vj tr%rc thuc SO Giáo diic và Dào to 
Quâng Trj (co dir tháo Nghj quyêt kern theo)./. j  

Noi nhiln: 
- Nlnr trén; 
- Chil tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, GD-DT; 
- Luu VT, VX. 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti do - Hinh phüc 

S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2021 

NGH! QUYET 

Phê duyt chü trtro'ng du tir dir an: 
Diu tir nãng cp co si 4t chat các don v trtrc thuc 

S& Giáo dt,c và Bào tto Quãng TrI 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
IHOA VIII, Kc HQP THU 4 

Can cz-Lu2t Ta ch&c chInh quyn djaphurmg ngày 19/6/2015, 

Can c& Lut tha dai, ho sung m5t so' diu cza Luát TO chik C7iInh p/ni va 
Luát To chtc chInh quyên djaphztong ngày 22/11/2019; 

Can c& Lut Du tit cOng ngày 13/6/2019, 

Can ct- Nghj djnh sO' 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cza ChInh phá quy 
dfnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Lu2t Dáu tu cOng; 

Can ci Nghj quyé't sO 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban 
Thirô'ng vi QuOc h5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mic phân bô 
vOn dáu tit cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-2025, 

án cz Quylt d.inh so' 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cza Tith tzthng 
ChInh phz quy d/nh chi tiét thi hành m5t sO diêu cz.a Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thzthng vu QuOc hç5i quy 
djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mzc phân bO vOn dáu tit cOng nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-2025, 

Van ban 419/TlTg-KTTH ngày 02/4/2021 cza Thz tithng CiiInh phz v vic 
dtr kiên kê hogch dáu tw cOng trung hgn giai dogn 202 1-2025, 

Can c& Ghi thj 13/CT-lTg ngày 23/5/2021 cia Thz tzthn ChInh phü v 
day nhanh tién do và náng cao chat hrcing xáy dng Ké hogch dáu tit cOng trung 
hgn giai doan 202 1-2025 

Cánc&Nghj quyO't 29/NQ-HDND ngay 12/5/2021 cz.aHDND tinh ve vic 
cho kiên lan tht- 2 dOi vO'i Kê hoach dáu tit trung hgn von ngán sách Trung 
iro'ng hO trct và vOn ngán sách dia phzrcrng giai dogn 202 1-2025 cüa tinh. 

Xét T& trinh so' /77'r- UBND ngày / /2021 cza U,y ban nhán dan 
tinh ye vic phé duyt chü trwcrng dáu tu dy an: Dâu tit náng cap co th v4t chat 
các don vj trc thu(5c SO' GiOo duc và Dào tao Quáng Trj. 
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QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrong d.0 ti.r dr an Du tu nâng cp co sâ 4t cht 
cac don vi trirc thuc S& Giáo dic và Dào tao Quãrig Trj vci các ni dung nhu 
sau: 

1. Ten dir an: Du tx nâng c.p cci sâ t cht các don vi trirc thuc Sci Giáo 

d%lc và Dào tao Quâng Tn. 

2. Mc tiêu dâu ti.r: 

Nhm hoàn thin co sâ 4t chat, dam bão diu kin dy và hçc cho giáo 
vien và bce sinh nhà trumg, tmg buóc dáp rng quy djnh cüa B Giáo dic và 
Dào tao tai các Thông tu: s 13/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 Quy djnh tiêu 
chun co s& 4t chat các tnx&ng m.m non, tiêu hçc, trung hpc co s&, trung hçc 
phô thông và trumg phô thông có nhiu cp hpc và so 14/2020/TT-BGDDT 
ngày 26/5/2020 Quy djnh phOng hçc b mOn Cüa CO S1 giáo dic ph thông do 
B Giáo diic và Dào tao ban hành; dông thai dam bào thrC hin mic tiêu kép là 
giü v0ng và tAng dan ti 1 tnr&ng dat  chuân quOC gia giai don 2021-2025 và 
thrc hin mitc tiêu xây d%rng các huyn VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hài 
Lang dat chuân huyn nông thôn mói (v Trtrng THPT) giai do?n 202 1-2025. 

3. Quy mO du ttr: 

3.1. Di,r an thành ph.n 1: Nâng Cap CO S& 4t chat các don vi trirc thuc Sâ 
Giáo dic và Dào tao  trên dja bàn: Huyn VTnh Linh, huyn Gio Linh, huyn 
Cam L và thành phô Dông Ha 

a. Tru'ông THPT Vinh Link hgng myc: Mià da náng và các hçzng mycphy trq: 

Xây dirng mOi 01 kMi NIià da näng, din tIch 1.1 00m2; b flUÔC PCCC 
khOi tIch khoâng 171m3. 

b. Trzrông THCS&THPTBn Quan, hçzng myc. Nhà da náng và các hgng 
mycphy trçr 

Xây dirng mói 01 khi Nhà da nAng, din tIch 764m2; b fllthC PCCC khi 

tICh khoãng 11 7mg. 

c. Trw&ng THCS&THPT BIn Hal, hgng myc: Nhà da näng và các hçzng 

mycphy trçl: 

Xây drng mâi 01 khi Nhà da nAng, din tIch 764m2; b nuâc PCCC khôi 

tIchkhoãng 117m3. 

d. Trw&ng THPT C1I Lan Viên, hgng myc: Nhà tint vin và các hgng myc 
phy trcr: 
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Xây dmg mói 01 kh6i nhà thu vin quy mô 02 t&ng vci din tich 510m2; 
lát gch san be tong din tIch 1 .800m2. 

e. Tru'&ng Tré em khuylt tt tin/i, hgng myc: N/ia hQc cho hQc sinh khuylt 
tt và các hong mycphy trçY 

Xây drng m&i 01 khi nhà h9c 01 tng din tIch 350m2, 01 khôi nhà hçc 
2 tang din tIch 720m2, và các hang mvc  phi trçl gôm: San be tong lát gch din 
tIch 1 .000m2, nhà dé xe giáo viên din tIch 90m2. 

f Trzthng THPT Lé Lc,i, hgng muc. NJIà hçc thtc han/i và các hgng myc 
phy trçr: 

Xây dtjng mâi 01 khM nhà h9c thijc hành 03 tang din tIch 1.200m2  Va 
các hng mvc  phii trq gôm: be nuOc PCCC khôi tIch 150m3  và san be tong din 
tIch 250m2. 

3.2. Du an thành ph.n 2: Nâng cp co sO 4t chat các &m vj trirc thuc SO 
Giáo dic và Dào t?o  trên dja bàn: Huyn Dakrông, huyn Ht.r&ng Hóa 

a. Trw&ng THPTDakrông, hgng myc: Miâ hiu b và các hgng mucphu Ira: 

Xây drng mOi 01 khi nhâ hiu b 03 t.ng, din tIch 786,2m2  và san be 
tong lát gch din tich 160m2. 

b. Trithng THPT A Thc, hqng myc: Nhà hQc thyv hành và các hgng myc 
phy lrq. 

Xây drng mOi 01 khi nhà hpc th%rc hành03 tAng, din tIch 1.200m2  và 
các hang m1c phii trçl, gôm: be nirOc PCCC khôi tIch khoâng 150m3 , san be 
tOng lát gch din tIch 200m2. 

c. Tritàng THPT Hithng PhImg, hgng myc: N/ia hQc thzrc hành và cdc 
hgng mycphy trçl. 

Xây dmg mOi 01 khi nhà hQc thrc hành03 tAng, din tIch 1.200m2  va 
các hng mic phii trçl, gôm: be nuOc PCCC khôi tIch khoãng 1 50m3 , san be 
tong lát gch din tIch 200m2. 

d. Trwông THPT Lao Báo, hçzng myc: NM da náng và các hgng myc phy tr: 

Xây dirng m&i 01 khi Nhà da nàng, din tIch 764m2; b nuOc PCCC khOi 
tIch khoãng 11 7m3. 

3.3. Du an thành phAn 3: Nâng cAp co sO vt chAt các don vj trirc thuc SO 
Giáo dc và Dào tao  trên dja bàn: Huyn Triu Phong, Thj xa Quáng Trj, huyn 
Hâi Lang 
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a. Trzthng THPT Chu Van An, hang myc: Nhà da nàng và các hgng myc 
phy trçt: 

Xây d%mg mOi 01 khi Nhà da näng, din tIch 765m2  và các hang mic 
ph trcl, gôm: be nuâc PCCC khôi tIch khoâng 11 7m3, san be tong lát gch din 
tIch 600m2, duing chty san TDTT ngoài tr?ii. 

b. Trzthng THPT J'inh Djnh, hcing myc: Nhà da náng và các hgng myc 
phy trct: 

Xây dirng mài 01 kh6i Nhà da nang, din tIch 764m2  và các htng mlic 
phi trçl, gôm: be nl.râc PCCC khôi tIch khoàng 11 7m3, san be tong lát gch din 
tIch 600m2, duäng chy san TDTF ngoài tthi. 

c. Trithng THPT Nguyen Hue, hgng myc: Nhà da náng vâ các hgng myc 
phy trc': 

Xây dirng mói 01 khi Nhà da näng, din tIch 621 m2  vâ các hang miic 
phii trçl, gôm: be ni.róc PCCC khOi tIch khoãng 117m3, san be tong lát gch din 
tich 251m2. 

d. Tritôvig phd thông dan tç5c nói trz tinh, hgng myc: Nhà hQc thrc hành 
và ma rang N/ia a n5i trz: 

- Xây drng mói 01 khi nhà h9c thrc hành 03 t.ng, din tIch 935m2. 

- M& rng khi nhâ a ni trü 04 t.ng kt ni vâi khi nhà a ni trñ 04 
tang dã có, din tIch 644m2. 

e. Trithng THPTHái Lang, hgng myc. Nhà da náng và N/ia hiu b3: 

- Xây drng mai 01 khi nhà da näng, din tIch 1.1 00m2. 

- Xây dimg mói 01 khi nhà hiu b 03 t.ng, din tIch 845m2. 

- B nithc PCCC khi tIch khoãng 171m3  

f Trtilmg THPT Trn Thj Tam, hgng myc: Nhà hiu b5 và các hgng myc 
phy trçi: 

Xây dirng mài 01 khi nhâ hiu b 03 tAng, din tIch 786,2m2  và san be 
tOng lát gch din tIch 160m2. 

4. Nhóm dir an: Nhóm B. 

5. Tng mire dAn tu dr an: 104.896 triu dng (Bang chit: M5t tram lé Mn 
, tam tram chin mitci sáu triu dông chán,). 

6. Ca cAn ngun vn: Vn dAutu cOng giai doan 202 1-2025 Ngun vn 
ngân sách tinh can dôi theo tiéu chI dâu ti.r cho 11th virc giáo dc và dào tao). 
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7. Dja dim thrc hin dr an: Các huyn: Triu Phong, Hâi Lang, Vinh 
Linh, Gio Linh, Cam L, Dakrông, Hi.ring Hóa; Thj xâ Quãng Trj và Thãnh phô 
Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

8. Thii gian, tin d thrc hin dir an: Tr näm 2022-2025. 

Diu 2. To chüc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thi.r&ng trirc Hôi &ng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 
To di biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhan dan tinh phôi hçip vài 
Ban Thuing trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã di.rcic Hi dng nhân dan tinh Quâng Tn, Khóa VIII, K' 
hçp tht'r 4 thông qua ngây tháng näm 2021, có hiu 1rc k tr ngây thông 
qua.!. 

Noinhin: 
- iTfU, Yr HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các So: KHDT, TC, GD-DT, KBNN tinh; 
- Liru VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Pang Quang 
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