
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hinh phüc  

S:  20  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày 4g tháng nàm 2021 

TJ TRINH 
V/v Chü trtrong du tir dij an: Xóa phông hçc tm, 

phông h9c mtrçrn, cãi tio nâng cp các tru'ô'ng dan tc ni trii, 
ban trü trên dja bàn tinh và xây dirng Trirông THPT Huó'ng Hóa, 

huyn Hu'óng Hóa, tInh Quãng Trj 

KInh gri: Hi ding nhân dan tinh 

Gán ci Luat i'd chác chInh quyn dja phu'ang ngày 19/6/2015, 

Can c& Lut tha ddi, bd sung mt sd diu cüa Lut Td ch&c C'hInh phü và 
Lut To chüc chInh quyên cl/a phitong ngày 22/1 1/2019, 

Can c& Luát Dcu tie cong ngày 13/6/2019, 

Can c& Nghj cl/nh sd 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa GhInh phi quy 
cl/nh chi tiêt thi hành m7t so diêu cia Lugt Dáu tie công, 

än ciè Nghj quyê't sd 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uy ban 
ThieOng vu QuOc h3i quy cl/nh ye các nguyen tác, tiêu chI và cl/nh mtc phán bO 
vOn dáu tie cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai doçn 202 1-2025; 

Can c& Quylt cl/nh sd 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thñ twang 
ChInh phi quy cl/nh chi tiCt thi hành mç5t sO cliêu cia Nghf quyêt so 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cz.a Uy ban Thie&ng vy Quoc hç5i quy 
cl/nh ye các nguyen tác, tiêu chI và cl/nh m&c phán bO vOn clâu tie cOng nguôn 
ngán sách nhà nie&c giai cloan 202 1-2025, 

Can cz2 Van ban 419/TTg-KTI'H ngày 02/4/2021 cüa Thu tieáng ChInh 
phi ye vic de kiên ké hoçich dâu tie cong trung hgn giai dogn 2021-2025, 

Can c&Nghf quylt 15/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh v vic 
cho j kiên dói vái Ice hogch dáu tie cOng trung hgn vOn ngán sách Trung irong 
ho trçt và vOn ngán sách cl/a phiwng giai cloan 202 1-2025 cüa tinh. 

Can ct Nghf quyé't 29/NQ-HDND này  12/5/202 1 ciaHDND tinh v vic 
cho • kiên lan thu' 2 dOi vái Ké hoçzch dáu tie trung hgn vOn ngán sách Trung 
zro'ng ho trçl và vOn ngân sách cl/a phu'cing giai dogn 202 1-2025 cüa tinh. 

Can th C'hi thj 13/CT-77'g ngày 23/5/2021 czaThz tieOig C'hInhphi v 
day nhanh tién clç5 và náng cao chat lieQ'ng xáy dyng Kê hogch clâu tie cOng trung 
hgn giai cloan 202 1-2025. 
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UBND tinh trInh HDND tinh chü tnrang du tu dir an Xóa phông hçc 
tam, phông h9c muqn, cãi tto nãng cap các trthng dan tc ni ban tri trên 
dja bàn tinh và xây dirng Tnrng THPT Hu&ng Hóa, huyn Hixóng Hóa, tinh Quàng 
Trj vâi các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DIX AN 

1. Ten dir an: Xóa phông h9c tam, phông hçc mllqn, cái to nãng cap các 
trithng dan tc ni trü, ban trü trên dja bàn tinh và xây dirng Tnràrng THPT 
Hi.róng Hóa, huyn Hng Hóa, tinh Quãng Tn. 

2. Muc tiêu dâu ti.r: 

2.1. Xóa phông hoc tam, phông hQc mu-cm, cat tgo náng cap các frwàng 
dan tc ni trü, ban frz trén dja bàn tinh: Dçr an hoàn thành dam bâo co bàn xóa 
phông hçc tam, phông h9c mxçin a các dja bàn khó khàn, Dâu ttr cci sa vt chat 
các Truông PTDT ni trü, ban trñ phü hqp v&i 3uy hoich mng 1uói trumg, lap 
cüa ngành giáo diic và dào tao,  nhäm huy dng tôi da so tré trong d tuôi den lap; 
To môi tnr&ng, dieu kin ngày cãng thun lçii cho vic hçc tip, rèn luyn cüa h9c 
sinh a vi'ing có diêu kin KT-XH dc bit khó khän, nhât là hçc sinh dan tc thiêu 
so. 

2.2 Tntông THPT Hu'óng Hóa, huyn Hwóng Hóa, tinh Quáng Tn: Hoàn 
thin cci sâ vt chat phic vii cong tác nghiên ci'ru, giâng day và hçc tp cho can 
b, giáo viên và h9c sinh Truang THPT Hixàng Hóa; xây dirng tnrmg dt chuãn 
quôc gia, gop phân nâng cao chat luçmg giáo dic — dào tio. 

3. Quy mô du tu: 

3.1. Dt an thành phcn 1: Xóa phông hQc tgm, phông hQc mu-cm, cal tgo 
náng cap các trwông dan tc ni tri, ban trz trên dja bàn tinh 

- Du ttr 96 phông h9c các cp (31 phông MN, 54 phông TH, 11 phOng 
THPT) thuc Dé an Xóa phông bce tam,  phông hçc muqn, giai doan  20 19-2025. 

- Du tt.r 8 phông chüc nang (hiu be), 20 phông a k3 tue xá, 18 phông 
hçc b môn, phông hçc thirc hânh tai  06 Tru&ng phô thông dan tc ni tth, ban 
trü các huyn Vinh Linh, Gio Linh, Hu&ng Hóa, Dakrông. 

3.2. Du- an thành phcn 2: Tru-ông THPT Hu-óng Hóa, han Hu-óng Hóa, 
tinh Quáng Tn 

a. Xáy mói Nhà hiu b5; Các phông chzc näng; Phông hQc (4 tang): 
1 .820m2. Gôm: 

- Tang 1: Phông thirc hành Cong ngh, Phông chu.n bj; Phông da nang; 
Phông hçc 1 thuyêt. 

- Tang 2: Phông thit bj giáo diic; Phông Hiu truông; Van phông; Phông 
phó hiu tnrông 1; Phông Y tê hc dumg; PhOng to chuc Dãng, Doàn the; Khu 
v sinh giáo viên. 
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- T.ng 3: Nhà kho; Phông phó hiu tru&ng 2, 3; Phông các t chuyên môn; 
Phông hOi  dông (Phông hçp toàn b, giáo viên và nhán viên); Khu v sinh giáo 
vien. 

- Tng 4: Thi.r vin, Kho sách; Phông nghi giáo vién, Phông giáo viên; 
Phông truyên thông; Khu v sinh giáo viên. 

b. Xây mái lj thuylt 3 tang (]5phông hQc l3 thuy&): 1.780 m2  

Mi tang b trI 5 phông hçc 1 thuyt và khu v sinh h9c sinh. 

c. Xáy mái Nhà da náng: 930 m2. 

d. Cái tao Nhà hoc 3 tang dâ có vái dién tIch: 1.780 m2. 

e. Xáy mái Nhà báo v + phông hogt d3ng Doàn: 43 m2. 

f Xáy m&i Nhà déxe hQc sinh. 540 m2. 

g. Xáy mó'i Nhà dxe giáo viên: 120 m2. 

h. Xáy mái San dwông nç5i bó be tong: 2.3 00 m2. 

1. Xáy mài San lát ggch vái din tIch. 3.300 m2. 

k Xây mói Cng chInh, Co2ngphy, Bang ten trwàng; Bcn hoa, cay xanh và 
Twozig rào, Kè 

4. Nhóm dir an: Nhóm B. 

5. Di tuçmg thii hu&ng cüa dçr an: Các tnthng h9c thuc di tirçmg dâu tu 
cüa dir an và giáo viên, hçc sinh trên dja bàn. 

6. Dja dim thirc hin dir an: 

- Du- an thành phn 1: Xóa phOng hQc tgm, phOng hQc mu-cm, cái tao náng 
cap các trw&ng dan t5c nç31 tri, ban trz trên dia  bàn tinh. tai  các huyn Hi.r&ng 
Hóa, Dakrông, Cam L, VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hãi Lang, tinh 
Quãng Trj. 

- Dzt an thành phn 2: Tru-0ng THPT Hztáng Hóa, huyn Htthng Hóa, 
tinh Quáng Trj: tn Ti' Khe Sanh, huyn Hinrng Hóa, tinh Quàng Trj. 

7. Tng vn thrc hin dr an: Ngân sách Trung 1.rorng h trcl linh vrc giáo 
dc, dào to và giáo dic nghê nghip, müc h trçi 130.000 triu dông. 

8. Th?yi gian thrc hin: Näm 2022-2025. 

9. Cci quan, &in vi thirc hin dr an: 

- Sâ Giáo dic vâ Dào tao: Là co quan quân 1 nha nl.r&c v chuyên môn, 
chju trách thim phôi hqp vri các cci quan lien quan to chUc thijc hien và giám 
sat chit  chê qua trInh triên khai thrc hin du an. 

- Các Tru&ng thuc di tircing ctu tr cüa dir an: Tip nh.n ca s& 4t cht, 
chju trách nhim khai thác, si'r d%ing, v.n hành theo quy djnh. 
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II. QUA TRINH TRIEN KIIA! XAY DVNG  BAO cAo BE xuAT 
CHU TRU€Th4G BAU TU' DI AN 

Dix an Xóa phông hçc tam,  phông hçc mirgn, cãi tao  nâng cp các trix&ng 
dan tOc  ni trü, ban trü trên dja bàn tinh dã di.rçic HDND tinh thông qua chü 
trucmg dâu tu ti Nghj quyêt so 102/NQ-HDND ngày 09/12/2020 và Nghj quyêt 
so 44fNQ-HDND ngày 12/5/2020; Dir an Tnr?ing TI-IPT Hixàng Hóa, huyn 
Hu&ng Hóa, tinh Quãng Trj duçic HDND tinh thông qua chü tnrang dâu tu tai 
Nghj quyêt so 1 7/NQ-FIDND ngày 12/5/2021. 

Thrc hin Chi thj s 13/CT-TI'gngày 23/5/202 1 cüa Thu tu&ng ChInh phü 
ye day nhanh tiên d và nâng cao chat luvng xây dirng Kê hoach dâu tix cong 
trung hn giai doan  202 1-2025, Báo cáo so 92/BC-UBND ngày 04/6/202 1 cüa 
UBND tinh ye diêu chinh lai  phixang an phán bô nguôn von ngãn sách Trung 
uong h trci trong Kê hoach dâu tu trung htn giai doan  2021-2025 cüa tinh; dir an 
Xóa phOng hpc tam,  phOng hçc ml.rqn, cái tao  nâng cap các tnr&ng dan tc ni trü, 
ban trO trén dja bàn tinh và dir an Tnr&ng TI-IPT Hi.r&ng Hóa, huyn Hithng Hóa, 
tinh Quáng Trj di.rcc tIch hcp 'ai thành 01 dr an dê dam báo theo dOng tinh than 
chi dao  cüa Thu tuâng ChInh hü. Trén Ca sâ do, Sâ Giáo diic và Dào tao  dê xuât 
báo cáo de xuât chü tnrang dâu ti.r dir an Xóa phOng hçc tam,  phOng hçc muçin, 
câi tao  nâng cap các truing dan tc ni trO, bàn tth trên dja bàn tinh và xây dirng 
Truông THPT HiiOng Boa, huyn Hi.ràng Hóa, tinh Quãng Trj. Ho sa dam bão 
theo quy djnh Lut Dâu tix cong. 

III. DANH MVC  HO S€1 KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü tri.nmg du tu dr an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü truang du tu dir an 
cOa So Ké hoach  và Dâu tix. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh phé duyt chü truang 
dâu tu dir an: Xóa phOng h9c tam,  phOng hçc mi.rqn, câi tao  nâng cap các tru&ng 
dan tôc nôi trO, ban trü trên dja bàn tinh và xây dirng Trueing THPT HuOng Hóa, 
huyn Hu&ig HOa, tinh Quang Tn (co dt tháo Nghj quyêt dInh kèm)./. 

Noi nhIn: 
- Nhtr trén; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KH&DT, IC, GD&DT; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
- Ltru VT, VX./ 



HQI BONG NHAN DAN CONG  HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGH QUYET 
Phê duyt chü tru'o'ng du tu dir an: 

Xóa phông h9c tm, phông h9c mtrçrn, cãi tio nâng cp các truô'ng dan tc 
ni trá, ban trü trên dla  bàn tinh và xây dyng Truông THPT Huóiig Hóa, 

huyn Htró'ng Hóa, tinh Quãng Trj 

HQ! BONG NIJAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VII, K HQP THU' 22 

Can cii- Luát Ta chjc chInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015, 

án cz Luát tha ddi, ha sung môt s diu cia Lut T chzc ChInh pht và Lut 
To chic chInh quyên dja phu'cing ngày 22/11/2019, 

än cii- Lut Dau tw cong ngày 13/6/2019, 
Can ct Nghj djnh sa 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cla C7iInh phü quy djnh 

chi tiét thi hành mt sO diéu cia Luát Dâu tw công; 

Cán ce Nghj quyê't sd 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uyban 
Thu'àng vy QuOc h5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mi'c phân ho vOn 
dáu tw cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai doin 2021-2025; 

Cán c& Quylt djnh s 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cza Thz tzthng C'hInh 
phi quy djnh chi tiétthi hành mt sO diêu cüa Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQHJ4 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thwoiig vy Quoc hi quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI 
và djnh m&c phán ho vOn dáu tu- cOng nguOn ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-
2025; 

Van ban 419/I7'g-K17'H ngày 02/4/202 1 cüa Thu tlr&ng GhInh phz ye vic dr 
kiên kê hogch dáu tu- cOng trung hçzn giai dogn 202 1-2025, 

Xét Ta trinh s /77'r-UBND ngày /6/202 1 cüa Uy ban nhán dan tinh v 
vic phê duyt chi trutrng dáu tu- dzr an: Xóa phông hQc tgin, phOng hQc mu'ç.rn, cal 
tgo náng cap các trw&ng dan tç5c n5i tru, ban trü trên dia bàn tinh và xay dyng 
Tru'ô'ng THPTHithng Hóa, huyn Hwón?  HOa, tinh Quáng Trj, Báo cáo thârn tra cia 
Ban Kinh té - Ngán sách HDND tinh, Y kiên tháo lu2n cüa dgi biêu H5i dOng nhân 
dan tinh tqi /9) hQp. 

QUVET NGH!: 
Biu 1. Phê duyt chü truong du tix di an Xóa phông h9c t?m,  phông hçc 

mrç1n, câi to nâng cap các tru&ng dan tc ni trü, ban trü trén dja bàn tinh và xây 
dirng Tru&ng THPT Huâng Hóa, huyn Hiiàng Hóa, tinh Quâng Trj vâi các ni dung 
nhix sau: 
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1. Mic tiêu du tu: 

1.1. Xóa phông hQc tgm, phông hQc mu'ç/n, cái tçio náng c4t7  các tru'&ng dan tçc 
nQi trá, ban tri trên dja bàn tinh: Dr an hoãn thành dam &to ca bàn xóa phông h9c 
tam, phông hçc mucin a các dja bàn khó khn, Du ttr cci s& 4t chit các Tnrông PTDT 
ni trt, bàn trü phü hçip vâi quy hoach mng luài truông, lop cüa ngành giáo diic và 
dào tao,  nhàm huy dng tôi da so tré trong d tui dn lap; Tao môi tr.thng, diu kin 
ngày càng thun lçn cho vic hçc tp, rèn 1uyn cüa hçc sinh & vüng có diu kin KT-
XH dàc bit khó khn, nhât là h9c sinh dan the thiu s& 

1.2 Tru'ông THPT Hutng Hóa, huyên Hut5ng Hóa, tinh Quáng Tn: Hoàn thin ccr 
s& 4t chat phiic vii cong tác nghiên cüu, giáng dy và h9c tp cho can b, giáo viên Va 

h9c sinh Tnr&ng TI-IPT HirOng Hóa; xây dtrng tnr&ng dat  chu.n quic gia, gop phn 
nâng cao cht krçing giáo dtic — dào tao. 

2.Quymodutu: 

2.1. Dir an thành phcn 1: Xóa phông hoc tgm, phông hQc mzrQn, cái tgo náng 
cap các trzràng dan tc nç5i trz, ban tnz2 trên dja bàn tinh 

- Du tx 96 phOng h9c các cap (31 phOng MN, 54 phông TH, 11 phOng THPT) 
thuc D an Xóa phông hçc tam,  phông hçc mixqn, giai doan 20 19-2025. 

- fu ti.r 8 phông chOc näng (hiu be),  20 phOng a k tue xá, 18 phông hçc b 
môn, phông hçc thirc hành tai  06 Tru&ng ph thông dan tc ni trü, bàn trü các huyn 
VTnh Linh, Gio Linh, Hu&ng Hóa, Dakrông. 

2.2. Dir an thành phn 2. Tnirông THPT Hlró7zg Hóa, huyn Hiróng Hóa, tinh 
Qzthng Tn 

a. Xáy mói N/ia hiu b5;  Các phông c/usc nàng; Phông hQc (4 tcng): 1 .820m2. 
Gôm: 

- Tng 1: Phông thrc hành Cong ngh, PhOng chu.n bj; Phông da näng; Phông 
hçc l thuyt. 

- T.ng 2: Phông thit bj giáo dye;  Phông Hiu tn.r&ng; Van phông; Phông phó 
hiu tnr&ng 1; Phông Y t hçc dithng; Phông t chüc Dàng, Doàn th& Khu v sinh 
giáo viên. 

- TAng 3: Nhà kho; Phông phó hiu trithng 2, 3; PhOng các t chuyên môn; 
Phông hi dng (Phông hçp toàn b, giáo viên và nhân viên); Khu v sinh giáo viên. 

- TAng 4: Th.r vin, Kho sách; Phông nghi giáo viên, Phông giáo viên; Phông 
truyên thong; Khu v sinh giáo viên. 

b. Xáy mó'i l thuyé't 3 tcng (l5phông hQc lj thuylt): 1.780 m2  

Mi tang b trI 5 phông hçc 1 thuyt và khu v sinh h9c sinh. 

c. Xây mó'i Nhà da náng: 930 m2. 
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d. Cal tgo N/ia hQc 3 tang dä có vái din tIch: 1.780 m2. 
e. Xáy mói Nhà báo vç + phông hogt dng Doàn. 43 m. 

f Xáy mat Nhà déxe hQc sinh: 540 m2. 

g. Xáy mat N/ia dJ xe giáo viên: 120 m2. 

h. Xáy mói San dwàng n5i bó be tông. 2.300 m2. 

1. Xáy mól San látggch vat din tIch: 3.300 m2. 

k. Xây mó'i Cdng chInh, Cdng phy, Bang ten trztông, Bn hoa, cay xanh và 
Tu'ông rào, Kè 

3. Nhóm dir an: Nlióm B. 

4. Tng müc d.0 tu dir n: 130.000 triu ding (Bng cht Mç3t tram ba mtro'i t3' 
dong). 

5. Cor cu ngun vn: Ngân sách Trung i.rcing. 

6. Dja diem thirc hin dr an: 

- Dir an thành phcn 1: Xóa phông hQc tgm, phông hQc mu'çfn, cat tgo náng cap 
các trzthng dan tc n5i tri, ban trz trên d/a bàn tinh: tai  các huyn Hrn9ng Hóa, 
Dakrông, Cam Lt, VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hái L.ng, tinh Quâng Trj. 

- Dir an thành phdn 2: Truth2g THPT Thdmg Hóa, huyn Hicáng flóa, tinh 
Quáng Trj: ti TT Khe Sanh, huyn Huàng Hóa, tinh Quãng Trj. 

7. Th?yi gian, tin d thirc hin dr an: Ti'r näm 2022-2025. 

Diu 2. T chüc thuc hiên 

1. Giao IJy ban nhân dan tinh th chirc thrc hin Nghj quyt. 
2. Thithng trirc Hi dng nhãn dan, các Ban cüa Hi dng nhândân, các T dai 

biêu HOi  dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hçip vi Ban 
Thung trrc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dixçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' h9p thir 
2 thông qua ngày tháng 6 näm 2021 và có hiu hic kê ti'r ngày thông qua.!. 

Nui n/i In: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các B: KH&DT, TC, GD&DT; 
- Cic kim tra YB B ILl phap; 
- TITU, iT HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
• Các S&: KHDT, IC, GD&DT, KBNN tinh; 
- Luu VT, KThS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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