ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM

Số: 5297/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án:
Trường Mẫu giáo Phú Thuận A
CHỦ TỊCH 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 Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính
phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân công, phân cấp
và uỷ quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp;
Xét Tờ trình số 485/TTr-BQLDA.ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Ban
Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự và Báo cáo thẩm định số
1265/BC-HĐTĐ ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thẩm định Huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Mẫu giáo Phú
Thuận A, với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Trường Mẫu giáo Phú Thuận A; hạng mục: Xây dựng 15 phòng
chức năng, thiết bị và hạng mục phụ.
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.
3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới 15 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
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về điều kiện cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn Quốc gia, nhằm đảm bảo phục vụ
tốt cho nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trong độ tuổi đến trường của
địa phương.
4. Quy mô đầu tư:
- Xây dựng mới 15 phòng chức năng bao gồm: phòng giáo dục thể chất, nhà
kho, phòng nhân viên, phòng y tế, 02 phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản
trị, nhà bếp, kho lương thực, kho thực phẩm, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng đa
năng, phòng tin học, phòng hiệu trưởng, văn phòng.
- Hạng mục phụ: Bồn hoa, tam cấp, ram dốc. Sân đan, đường đan nội bộ.
- 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.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.
6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư: 7.426.775.000 đồng (Bằng chữ:
Bảy tỷ, bốn trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) Trong đó:
STT
1
2
3
4
5
6

Nội dung chi phí
Chi phí xây dựng sau thuế
Chi phí thiết bị
Chi phí quản lý dự án
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Chi phí khác
Chi phí dự phòng
Tổng cộng

Thành tiền (đồng)
5.506.696.000
167.800.000
186.237.000
767.906.000
122.975.000
675.161.000
7.426.775.000

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối vốn: Vốn ngân sách Tỉnh hỗ
trợ năm 2021 - 2023 và vốn ngân sách Huyện đối ứng.
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023.
- Năm 2020: Lập báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư, chuẩn bị thực hiện
đầu tư, lập dự án đầu tư xây dựng.
- Năm 2021 - 2023: Lập và trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu và triển khai thi công công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng; lập thủ tục trình
phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.
9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là chủ đầu tư có trách
nhiệm phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A tổ
chức giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh các bước thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng
theo đúng quy định hiện hành.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính
và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát
triển qũy đất Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu VT, CV/VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Tài

