ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

Số: 148 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hồng Ngự, ngày08 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án:
Trường Trung học cơ sở Long Khánh A
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Xét tờ trình số 03/TTr-BQLDA.ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Ban
quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện và Công văn số 38/TTĐ.DA ngày 10
tháng 12 năm 2020 của Tổ thẩm định dự án Huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự
án: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A, cụ thể như sau:
1. Tên dự án: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A; hạng mục: Xây dựng
22 phòng chức năng, thiết bị và hạng mục phụ.
2. Loại dự án: Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III.
3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô thiết kế:
6.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới bổ sung các phòng chức năng để đảm
bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh, từng bước kiên cố hóa, chuẩn hóa trường lớp
học, hoàn chỉnh về điều kiện cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, góp
phần nâng cao chất lượng dạy và học đối với cấp Trung học cơ sở.
6.2. Quy mô thiết kế:
- Hạng mục chính:
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+ Dãy 06 phòng chức năng xây dựng mới 01 trệt, 01 lầu gồm: 02 phòng đa
chức năng; Phòng đoàn đội; Phòng bộ môn địa lý; Phòng bộ môn lịch sữ; Phòng
mỹ thuật. Diện tích hạng mục chính 469,56m2. Diện tích hạng mục phụ (02 cầu
thang và hành lan, vệ sinh giáo viên + kho) 343,14m2.
+ Dãy 16 phòng chức năng xây dựng mới 01 trệt, 01 lầu gồm: 03 phòng
khoa học tư nhên; Phòng thí ngoại ngữ; 02 phòng tổ bộ môn; 02 phòng nghĩ giáo
viên; Phòng học sinh khuyết tật học hòa nhập; Phòng y tế; Phòng thiết bị giáo
dục; Văn phòng; Phòng hiệu trưởng; Phòng phó hiệu trường; Phòng truyền thống;
Phòng tổ chức Đảng. Diện tích hạng mục chính 699,85m2. Diện tích hạng mục
phụ (02 cầu thang và hành lan + vệ sinh) 415,11m2.
- Hạng mục phụ: Cầu nối, di dời nhà xe, tháo dỡ.
- Phần thiết bị: Thiết bị bàn ghế học sinh trang bị theo quy định tại Thông
tư Liên tịch số 26/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo - Bộ Khoa học Công nghệ - Bộ Y tế; bàn ghế giáo viên, bảng, tủ,
kệ... theo nhu cầu còn thiếu của trường.
7. Nội dung công tác chuẩn bị dự án: Khảo sát địa chất, lập nhiệm vụ khảo
sát địa chất, giám sát khảo sát địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra
Báo cáo nghiên cứu khả thi.
8. Tổng dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án: 236.432.000 đồng (bằng
chữ: Hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng). Trong đó:
- Chi phí khảo sát địa chất:

71.303.528 đồng.

+ Chi phí khảo sát:

66.594.000 đồng.

+ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa chất:

1.997.820 đồng.

+ Chi phí giám sát khảo sát địa chất:

2.711.708 đồng.

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi:
- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi:

139.570.008 đồng.
25.558.601 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ năm 2021 - 2023 và vốn
ngân sách Huyện đối ứng.
10. Thời gian thực hiện chuẩn bị dự án: Năm 2020 - 2023.
Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là chủ đầu tư có
trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan lập đủ các thủ tục hồ sơ đúng theo quy
định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; đảm bảo công
trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Kinh
tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và
Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án
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và Phát triển quỹ đất Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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PHÓ CHỦ TỊCH
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