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NGHỊ QUYẾT
v ề chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện các hạng mục
Trường học đạt chuân quôc gia trên địa bàn huyện
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYÊN NAM ĐÔNG
KHOÁ VI, KỲ HỌP CHUYỂN ĐÊ THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương (hiện hành), (sửa đổi, bổ
sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ ' 40/2020/NĐ-CP' ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thỉ hành một so điều của Luật Đầu tư công;
X ét Tờ trình sổ 140/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của ủy ban
nhân dân huyện vê việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện các hạng
mục Trường học đạt chuấn quốc gia trên địa bàn huyện; Bảo cáo thấm tra của
Ban kỉnh tế - ngân sách và ỷ kiến thảo luận của các đại biếu Hội đồng nhân dân
huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện các hạng mục Trường
học đạt chuấn quốc gia ừên địa bàn huyện với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Hoàn thiện các hạng mục Trường học đạt chuẩn quốc gia trên
địa bàn huyện.
2. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho công tác
dạy và học, đáp ứng tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
3. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng một số phòng chức năng và
các hạng mục phụ trợ khác thuộc 06 trường học trên địa bàn huyện nhằm tiến tới đạt
chuẩn quốc gia, cụ thể như sau:
- Trường THCS-DTNT Nam Đông: Sửa chữa nhà ký túc xá và xây mới cổng
vào trường.
- Trường Mầm non Hương Giang: Xây dựng khối nhà 01 phòng kho và 01
phòng bảo vệ với diện tích khoảng 60 m2.
- Trường THCS bán trú Long Quảng: Xây dựng khối nhà 01 phòng thư viện
và phòng khoa học công nghệ với diện tích khoảng 200m2.
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- Trường Mầm non Hương Lộc: Xây dựng khối nhà gồm 01 phòng đa
năng, 01 phòng phó hiệu trưởng, 01 phòng bảo vệ, 01 phòng họp với diện tích
khoảng 2 lổm 2.
- Trường Mầm non Hương Hòa: Xây dựng 01 phòng kho, 01 phòng phó hiệu
trưởng, 01 phòng giáo dục thể chất với diện tích khoảng 167m2 và cổng vào trường.
- Trường Mầm non Thượng Lộ: Xây dựng tường rào có chiều dài khoảng
70m, lắp đan bê tông hệ thống thoát nước.
4. Nhóm dự án: Nhóm

c.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.000 triệu đồng.
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
7. Địa điểm thực hiện: Huyện Nam Đông.
8. Thời gian thực hiện thực hiện dự án: 03 năm.
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9. Tiến đô thưc hiên thưc hiên dư án: 03 năm.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho ủ y ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường
trực ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. huyện giám sát việc thực hiện Nghị
quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI, kỳ
họp chuyên đề thứ 5 thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2020./.
N ơi nhận:
TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- ƯBND, UBMT huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã ,thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- VP HĐND&ƯBNÒ: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, TC-KH.
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