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 QUYẾT ĐỊNH  
 

V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng  

cấp nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà học 2 tầng 6 phòng; nhà bếp; nhà ăn bán 

trú; nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đức Thuận  

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ - CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT - BDGĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận 

trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc 

gia; 

Căn cứ quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự 

án  đầu tư công trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ  Thông báo số 227 - TB/ThU ngày 07/11/2017 của Thường trực 

Thị ủy; Văn bản số 88/HĐND ngày 16/01/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã 

Hồng Lĩnh về cho ý kiến kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường 

học trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020; 

Quyết định số 462/QĐ - UBND ngày 28/3/2018 của UBND thị xã Hồng 

Lĩnh về việc phê duyệt kế hoạch danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất các trường học trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020 (xếp theo thứ tự ưu 

tiên); 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 2598/QĐ - UBND ngày 31/12/2019 

của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước 

cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; 

Quyết định số 610/QĐ - UBND ngày 03/4/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về 

việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình trường học trên địa bàn;  

Xét Tờ trình số 222/TTr - UBND ngày 24/6/2020 của UBND phường Đức 

Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng 

cấp nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà học 2 tầng 6 phòng; nhà bếp; nhà ăn bán trú; 

nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đức Thuận và đề nghị 

của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 67/TTr - TCKH ngày 30/6/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng 

cấp nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà học 2 tầng 6 phòng; nhà bếp; nhà ăn bán trú; 



 2 

nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đức Thuận, với các nội 

dung sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng; nhà học 2 

tầng 6 phòng; nhà bếp; nhà ăn bán trú; nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ 

Trường Tiểu học Đức Thuận. 

2. Chủ đầu tư: UBND phường Đức Thuận. 

3. Mục tiêu đầu tư. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và 

học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững trường đạt chuẩn quốc 

gia. 

4. Địa điểm xây dựng: Phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư:  

- Cải tạo Nhà học 2 tầng 8 phòng, tổng diện tích sàn khoảng 576 m
2
; 

- Cải tạo nhà học 2 tầng, 6 phòng, tổng diện tích sàn khoảng 508 m
2
; 

- Cải tạo Nhà bếp diện tích xây dựng 37,12 m
2
, cải tạo nhà ăn bán trú diện 

tích xây dựng 124,6 m
2
 

- Cải tạo nhà vệ sinh học sinh, diện tích xây dựng: 45,6 m
2
; 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ, gồm: 

+ Sân thể thao (sân bóng đá mi ni) đắp đất kích thước 22x35m; 

+ Xây dựng hệ thống mương thoát nước quanh sân thể thao, dài 68m; 

+ Xây mới phòng Đội nối giữa nhà học 2 tầng 8 phòng và 2 tầng 6 phòng 

kích thước 4,8x6,4m; 

+ Xây mới nhà cầu nối giữ nhà học 2 tầng 6 phòng và Nhà chức năng - 

nhà hiệu bộ 2 tầng; 

+ Cải tạo lại hàng rào phía Bắc dài: 90m; 

+ Vệ sinh, sơn lại cổng hàng rào dài: 285,0m; 

+ Vệ sinh, sơn lại nhà bảo vệ kích thước: 4,8x3,9m; 

+ Dãy nhà cấp 4 phía Nam (dãy phòng học chức năng) kích thước 

18,8x10,8m: vệ sinh, da trát lại 20% diện tích, sơn lại toàn bộ công trình; 

- Hạng mục phá dở:  

+ Phá dỡ Nhà hiệu bộ hiện trạng kích thước 18,5x8,4m, mái tôn khung 

thép kích thước 18,4x5,8m; 

+ Phá dỡ một số hạng mục bồn hoa, mương thoát nước để làm sân thể 

thao.  

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu 

đồng);  

7. Nguồn vốn và cơ cấu vốn dự kiến: Được bố trí 1.500 triệu đồng tại 

Quyết định số 610/QĐ - UBND ngày 03/4/2020 của UBND thị xã Hồng Lĩnh; 
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phần còn lại: Ngân sách thị xã, xin ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách phường 

Đức Thuận và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

   9. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành trong giai đoạn 2020 - 

2021. 

10. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh văn phòng HĐND - UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục - Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Đức 

Thuận và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận:    
- Như Điều 2 (bản giấy);                                                                                                                         

       - Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;  

- Lưu: VT, TCKH.                                                                            
                                              

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Bình 
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