
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 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 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 quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị 

với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

2. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, 

giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hướng 

Hóa; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục, đào tạo. 

3. Quy mô đầu tư: 
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3.1. Xây mới Nhà hiệu bộ + Các phòng chức năng + Phòng học (4 tầng): 

1.820m2. Gồm:  

- Tầng 1: Phòng thực hành Công nghệ + Phòng chuẩn bị; Phòng đa năng; 

Phòng học lý thuyết. 

- Tầng 2: Phòng thiết bị giáo dục; Phòng Hiệu trưởng; Văn phòng; Phòng 

phó hiệu trưởng 1; Phòng Y tế học đường; Phòng tổ chức Đảng, Đoàn thể; Khu 

vệ sinh giáo viên. 

- Tầng 3: Nhà kho; Phòng phó hiệu trưởng 2, 3; Phòng các tổ chuyên môn; 

Phòng hội đồng (Phòng họp toàn bộ, giáo viên và nhân viên); Khu vệ sinh giáo 

viên. 

- Tầng 4: Thư viện + Kho sách; Phòng nghỉ giáo viên + Phòng giáo viên; 

Phòng truyền thống; Khu vệ sinh giáo viên. 

3.2. Xây mới lý thuyết 3 tầng (15 phòng học lý thuyết): 1.780m2 

Mỗi tầng bố trí 5 phòng học lý thuyết và khu vệ sinh học sinh.  

3.3. Xây mới Nhà đa năng: 930 m2 

3.4. Cải tạo Nhà học 3 tầng đã có với diện tích: 1.780 m2 

3.5. Xây mới Nhà bảo vệ + phòng hoạt động Đoàn: 43 m2. 

3.6. Xây mới Nhà để xe học sinh: 540m2 

3.7. Xây mới Nhà để xe giáo viên: 120m2 

3.8. Xây mới Sân đường nội bộ bê tông: 2.300m2  

3.9. Xây mới Sân lát gạch với diện tích: 3.300m2. 

3.10. Xây mới Cổng chính + Cổng phụ + Bảng tên trường; Bồn hoa + cây 

xanh và Tường rào + Kè  

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành giáo dục và học sinh Trường 

THPT Hướng Hóa. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị. 

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm 

tỷ đồng) 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
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Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1729/UBND-CN về việc giao 

nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào 

tạo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hướng Hóa, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

với sự tham gia của các Sở, Ban ngành liên quan. Đến nay, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo ý 

kiến kết luận của Hội đồng thẩm định ngày 06/05/2021, hồ sơ đảm bảo theo quy 

định Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO  

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án . 

2. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt. 

 (Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)./. 

 

Nơi nhận:          
- Như trên;     

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TT&TT; 

- Lưu VT, VX. 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /NQ-HĐND                     Quảng Trị, ngày        tháng  05  năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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 quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-UBND ngày 06 

/05/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hướng Hóa, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị  với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

DỰ THẢO 
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Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học 

tập cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hướng Hóa; xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo 

2. Quy mô đầu tư: 

2.1. Xây mới Nhà hiệu bộ + Các phòng chức năng + Phòng học (4 tầng): 

1.820m2. Gồm:  

- Tầng 1: Phòng thực hành Công nghệ + Phòng chuẩn bị; Phòng đa năng; 

Phòng học lý thuyết. 

- Tầng 2: Phòng thiết bị giáo dục; Phòng Hiệu trưởng; Văn phòng; Phòng 

phó hiệu trưởng 1; Phòng Y tế học đường; Phòng tổ chức Đảng, Đoàn thể; Khu 

vệ sinh giáo viên. 

- Tầng 3: Nhà kho; Phòng phó hiệu trưởng 2, 3; Phòng các tổ chuyên môn; 

Phòng hội đồng (Phòng họp toàn bộ, giáo viên và nhân viên); Khu vệ sinh giáo 

viên. 

- Tầng 4: Thư viện + Kho sách; Phòng nghỉ giáo viên + Phòng giáo viên; 

Phòng truyền thống; Khu vệ sinh giáo viên. 

2.2. Xây mới lý thuyết 3 tầng (15 phòng học lý thuyết): 1.780m2 

Mỗi tầng bố trí 5 phòng học lý thuyết và khu vệ sinh học sinh.  

2.3. Xây mới Nhà đa năng: 930 m2 

2.4. Cải tạo Nhà học 3 tầng đã có với diện tích: 1.780 m2 

2.5. Xây mới Nhà bảo vệ + phòng hoạt động Đoàn: 43 m2. 

2.6. Xây mới Nhà để xe học sinh: 540m2 

2.7. Xây mới Nhà để xe giáo viên: 120m2 

2.8. Xây mới Sân đường nội bộ bê tông: 2.300m2  

2.9. Xây mới Sân lát gạch với diện tích: 3.300m2. 

2.10. Xây mới Cổng chính + Cổng phụ + Bảng tên trường; Bồn hoa + cây 

xanh và Tường rào + Kè 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ 

đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ lĩnh vực văn hóa, 

thông tin, mức hỗ trợ 45.000 triệu đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 04 năm, từ năm 2022-2025. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tổ 

chức hoàn thành Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của dự án Trường THPT Hướng Hóa, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự 

án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này báo cáo Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp 

thứ 21 thông qua ngày     tháng 5 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Các sở: KH&ĐT, TC; KBNN tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang 
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