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Quảng Nam, ngày      tháng    năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp 

Trường phổ thông dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn
                   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về giao 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C;
Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 
đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023 - 2025;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao 
ban thường kỳ ngày 17/10/2022 (tiết (-) thứ năm, khoản 8 Thông báo số 387/TB-
UBND ngày 20/10/2022) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm 
định số 659/BC-SKHĐT ngày 12/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông 
dân tộc nội trú Phước Sơn, huyện Phước Sơn, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: đầu tư cải tạo, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú 
Phước Sơn, huyện Phước Sơn nhằm từng bước đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 
phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục của địa phương. 
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2. Quy mô đầu tư: 
- Khối nhà lớp học: tháo dỡ khu nhà lớp học cũ đã hư hỏng, xuống cấp; xây 

dựng mới khối nhà 02 tầng, 11 phòng học; diện tích xây dựng khoảng 700 m2, tổng 
diện tích sàn xây dựng khoảng 1.350 m2. Kết cấu móng, trụ, dầm, sàn, mái bằng bê 
tông cốt thép.

- Khối nhà hiệu bộ: tháo dỡ dãy nhà hiệu bộ cũ đã hư hỏng, xuống cấp; xây 
dựng mới khối nhà 02 tầng; diện tích xây dựng khoảng 510 m2, tổng diện tích sàn 
khoảng 950 m2. Kết cấu móng, trụ, dầm, sàn, mái bằng bê tông cốt thép.

- Các hạng mục phụ trợ: nhà bảo vệ; tường rào cổng ngõ mặt trước; nhà để xe 
giáo viên; bể nước ngầm; hành lang nối; sân tập trung; sân vườn, giao thông nội bộ 
và hệ thống mương thoát nước ngoài nhà.

3. Nhóm dự án: C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư dự 

án và chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình 
cấp thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo chịu 
trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong 
quá trình triển khai thực hiện.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan 
căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Phước Sơn;
- Các PVP;
- Trường PTDTNT Phước Sơn;
- Lưu: VT, KGVX, KTN, TH, KTTH.

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

[daky]
Trần Anh Tuấn
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