
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p  - Ttr do - Hnh phüc 

S&  ,U  /TTr-UBND Quáng Trj,  ngày,tJ  tháng ' nám 2021 

T€ TRINH 
Quyt djnh chü trirong diu tir dr an: Truông Cao dàng K5 thut 

Quãng Tr, Hing m1c: Xây mri Giãng throng da nãng, 
Ci to và m& rng Nhà hiu b, Cal to Khi phông hçc 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phixang ngày 19/6/2015; Lut sira 

di, b sung mt s diu cUa Lut T chüc ChInh phñ và Lut T chirc chInh 
quyn dja phwmg ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut DAu ti.r cong ngày 13/6/20 19; 

Can cir Nghj djnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu công; 

Can ci'r Nghj quy& s 973120201UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thix&ng vi Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh müc phân bô 
von dâu tu cong nguôn ngân sách nhà rnrâc giai doan  2021-2025; 

Can cü Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tu&ng 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cUa Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thuing vi Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mirc phân bô vOn dâu ti.r cOng nguOn 
ngân sách nhà nixâc giai doan 202 1-2025; 

Can ccr Cong van s 41 9/TTg-KTTH ngây 02/4/2021 cüa Thu tthng ChInh 
phü ye dir kiên ke hoach dâu tir cOng trung han  giai  doan  202 1-2025; 

Can ccrNghi quyt 15/NQ-HDND ngây 29/4/2021 cüa HDND tinh v vic 
cho 2 kiên dOi vi kê hoach dâu tu cong trung han  vOn ngân sách Trung uong h 
trçl và vOn ngân sách dja phucing giai doan 2021-2025 cüa tinh. 

Can cirNghj quyt 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh v vic 
cho kiên lan thir 2 dOi vâi Kê hoach  dâu tu trung han  vOn ngân sách Trung 
1.wng ho trçl và von ngân sách dja phucmg giai doan 2021-2025 cña tinh. 

Can ci.r Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thc tuàng ChInh phü v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat luqng xây dmg Ké hoach dâu tu cong trung 
han giai  doan  202 1-2025. 

liJy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh chü trucrng 
dâu tir dir an Truäng Cao däng K thut Quãng Trj; Hang m%lc: Xây mOi Giãng 
dung da näng, Cãi tao  và ma rng Nhâ hiu b, Cãi tao  Khôi phông h9c vâi 
các ni dung chInh sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DI AN 
1. Ten dir an: Tru&ng Cao d.ng K5 thut Quàng Trj, Hang rniic: Xây mói 

Giãng dis?ng da nàng, Cãi tao  và m& rng Nba hiu b, Cãi tao  Khôi phông h9c. 

2. Miic tiêu du tu: 
Nhm hoàn thin co sà vt chit Trithng Cao ding K5 thi4t Quãng Trj 

phic vii cong tác quàn 1, giàng day và hçc tp cho can b, giâng viên và sinh 
viên nhà truô'ng; dam bão co sâ vt chit phü hçip vôi quy mô, IoaihInh dào tao 
cüa tru?Yng cao dang, gop phân nâng cao chat krqng giáo diic nghê nghip trén 
dia bàn tmnh. 

3. Quy mô du tu: 
a. Xây mi Giâng du?ng da nng, trong do: 
- Xây mi giãng duO'ng da nàng vth din tIch Du ti.r xây dirng mOi Giãng 

dusng da näng vi tng din tIch 1.496 m2. 
- San be tong tat gch quanh nhà, din tIch 1 .000m2. 
b. Cài tao  và ma rng Nhà hiu b, trong do: 
-Phnm&rng: 590m2. 
- Phân câi tao:  520m2. 
- San be tong lát gch quanh nhà, din tIch 600m2. 
c. Cái tao  khi phOng hçc, trong do: 
- Cãi tao  khi phOng hçc vâi din tIch 1 .650m2. 
- Chinh trang san vuin ni b: 1000rn2. 
4. NhOm dir an: Nhóm C. 
5. Di tuçmg th%i huâng cüa dir an: Giáo viên và h9c sinh Truang Cao 

däng K5' thut Quãng Trj. 
6. Dja dim thirc hin dr an: S 179 L Thuông Kia,  Thành ph Dông 

H, tinh Quàng Trj. 
7. Tng v6n thrc hin dir an: 24.4 14 triu dông. 
- Ngun v6n: Vn d.0 tu cOng giai doan  202 1-2025 (Ngun vn ngân 

sách tinh can dôi theo tiêu chI dâu tu cho !inh vrc giáo diic và dào tao  và nguôn 
vOn Xô sO kiên thiêt). 

8. Thai gian thirc hin: Näm 2022-2024. 
9. Co quan, don vj thirc hin dii án 
Truang Cao ding K thut Quàng Trj chju trách nhim phi hçip vài các 

co quan lien quan to ch'rc thirc hin va giám sat chat chë qua trInh triên khai 
thirc hiên dir an. 

II. QUA TRNH TRIEN KHAI XAY DVNG BAO CÁO BE XUAT CHU 
TRUNG BAU TIX D11 AN 

Thirc hin Van bàn 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tu&ng ChInh 
phü ye vic dir kin kê hoch dâu ti.r cong trung han  giai doan 2021-2025 và 
Nghj quy& s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v vic cho 
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kin ln thu 2 di von K hoch du t.r trung hn vn ngân sách Trung iscmg h 
trçl và vén ngân sách dja phuang giai doan 2021-2025 cüa tinh; UBND tinh dã 
ban hành Cong van s 2293/UBND-CN ngày 07/6/202 1 ye vic giao nhim viii 

ltp Báo cáo d xut chü truong du tu các dir an sü diing ngun vn NSDP 
trong K hoach du tu cong trung han  giai doan 202 1-2025, trong do có 3 dr an: 
di,r an Tru?ing Cao d&ng K5' thut Quãng Trj, hang m1ic: Xây mói Giáng duonng 
da nàng; dir an Cãi tao  nhà hiu b Truonng Cao d.ng K thut Quâng Trj; dr an 
Trueing Cao däng 1(5' thut Quãng Trj, hang mic: Cãi tto khôi phOng hQc. 

Qua trInh l.p báo cáo d xu.t chü truclng du tu và theo Báo cáo thm djnh 
d xuât chü trixcmg du tu dr an (do Sâ K hoach và Du tu là cci quan chuyên 
mOn quán l du tu cong dixcio giao chü tn thâm djnh phi hqp vói các S& ngành 
và dja phucing, don vj lien quan th chirc thm djnh); UBND tinh kInh trInh 
HDND tinh thng nhât ghép 03 dir an: (1) Tru&ng Cao däng K5' thut Quãng 
Trj, hang mitc: Xây mâi Giáng duonng da näng, (2) Cãi tao  nhà hiu b Truonng 
Cao däng K5' thut Quàng Trj, (3) Truonng Cao däng 1(5' thut Quâng Trj, hng 
mitc: Cài tao  khôi phOng hpc dã duqc HDND tinh cho kiên lan 2 ye danh mic 
dr an tai Nghj quyêt 291NQ-HDND ngày 12/5/2021, Báo cáo sO 76/BC-UBND 
ngày 12/5/202 1 và COng van s 265 1/UBND-CN ngày 28/6/202 1 cüa UBND 
tinh thành dir an Tru&ng Cao däng 1(5' thi4t Quàng Trj, Hang mijc: Xây mói 
Giâng di.thng da nãng, Cái tao  và ma rng Nhà hiu b, Cái tao  KhOi phOng hQc, 
dông th&i dê nghj phê duyt Báo cáo dé xuât chü trucing dâu tu di an theo các 
ni dung nêu tai miic I cüa T& trInh nay. 

III. DANH MVC  HO S KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trucmg du tu dr an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü trucmg du tu dir an cüa 
Si K hoach và Du tu. 

UBND tinh trInh I-IDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chü trucmg 
du tu dir an: Trixang Cao dng 1(5' thut Quang Trj, Hang m11c: Xây mOi Giãng 
du&ng da nàng, Cãi tao  và m& rng Nhà hiu b, Cài tao  Khi phOng h9c (N5i 

dung dt tháo Nghj quyèt dInh kàm,)./. 

Nol nhzmn: 
- Nhtr trén; 
- Chñ tich, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S&: KHDT, TC; 
- Tru&ng CDKT Quang Tr; 
- BQL Dix an DTXD DD&CN tinh; 
- Li.ru VT, TH, CN, VX.

,
, 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc I -  Tir do - Hnh phüc 

So: /NQ-I-IDND Quáng Tn, ngày tháng nám 2021 
(Dr tháo) 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 
KHOA VIII, K'( HQP THU 4 

Can ci-Luçt Tch&c chInh quyn djaphuvngngày 19/6/2015, 
Can th Lut tha dii, b sung mç5t s diu cia Lut Td cht'c C'hInh phi và 

Lut TO ch&c chInh quyên dja phwcmg ngày 22/1 1/2019, 
can c&LutDáu tzrcOngngày 13/6/2019, 
Can cii- Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/202 0 cia hInh phii quy 

djnh chi tiêt thi hành mç$t sO diêu cia Luçt Dáu tir cOng; 
Can cii' Nghj quylt sd 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 

Thu'&ng v QuOc h5i quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mt'c phán bO 
vOn ddu tu cOng nguOn ngán sách nhà nu'O'c giai dogn 2021-2025; 

Cän c& Quylt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cia Thi tir&ng 
Chinh phz quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cla Nghj quyêt sO 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thwô'ng vy QuOc hç5i quy 
dinh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh m&c phân bO von dáu tu cOng nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-2025; 

Can th cong van s 419/TTg-KTTH ngày 02/4/202 1 cia Thz tw&ng chInh 
phi ye vic dl! kién ké hoich dáu tu° cOng trung hgn giai dogn 202 1-2025; 

Can cz clii thj 13/CT-TTg ngày 23/5/202 1 cza Thi tuáng CiiInh phz v 
day nhanh tiên d5 và nâng cao chat lu'gng xáy dyng Ké hogch dáu tu' cOng trung 
hgn giai dogn 202 1-2025 

Can c& Nghj quyt 29/NQ-HDND ngây 12/5/202 1 cia HDND tinh v vic 
cho j kiên lan tht 2 dOi vOl Ké hogch dáu tu trung hgn vOn ngán sách Trung 
Wang hO trçl và vOn ngán sách djaphtro'ng giai dogn 2021-2025 cüa tinh. 

Xét TO trInh sá: /TTr- UBND ngày / /202 1 cla Uy ban nhán dan 
tlnh ye vic phê duyt chz truong dáu tu dy an: Trwô'ng Cao dàng K9 thut 
Quáng Tn, Hgng myc: Xáy m&i Giáng du'&ng da náng, caj tgo và mO r5ng Nhà 
hiu ho, C'ái tao KhOiphOng hQc. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phé duyt chü tnrcmg du tu dir an Trueing Cao ding K9 thut 
Quãng Trj, Hang miic: Xây mâi Giâng dung da näng, Cãi tao  và m rng Nhà 
hiu b, Cãi tao  Khôi phông h9c vi các ni dung nhtx sau: 

NGH! QUYET 
A A 9 A - A 

Phe duyçt chu trtrong dau tu' di an: Truong Cao dang Ky thuit 
Quãng Tr, Hing myc: Xây mói Giãng dung da nãng, 

Cãi to và m& rng Nhà hiu b, Cãi tio Khi phông hQc 
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1. Ten dr an: Trung Cao d&ng K thut Quâng Trj, Hang rniic: Xây m&i 
Giàng di.r&ng da näng, Cãi tao  và m rng Nhà hiu b, Cal tao Khôi phèng hQc. 

2. Miic tiêu dâu til: 

Nhm hoàn thin co sâ vt chit Tnrng Cao d.ng K thu.t Quâng Trj phvc 
vii cong tác quãn 1, giãng day và h9c tp cho can b, giãng viên và sinh viên 
nhà tru?Jng; dam báo co sâ vt chat phü hqp vri quy mô, l°ai hmnh dào tao  cüa 
tnrng cao däng, gop phân nâng cao chat krçing giáo diic nghê nghip trén dja 
bàn tinh. 

3. Quy mô dâu tu: 

a. Xây mOi Giâng du?ng da näng, trong do: 

- Xây mâi giáng du&ng da nàng vi din tIch Du tu xây dirng mâi Giãng 
du?ng da näng vâi tong din tich 1.496 m2. 

- San be tong lát gach quanh nhà, din tIch 1 .000m2. 

b. Câi tao  và m& rng Nhà hiu b, trong do: 

- Phân ma rng: 590m2. 

- Phân cãi tao: 520m2. 

- San be tOng lát gch quanh nhâ, din tIch 600m2. 

c. Cãi tao  khi phOng h9c, trong do: 

- Câi tao khi phông hçc vâi din tIch 1 .650m2. 

- Chinh trang san vithn ni b: 1000m2. 

4. Nhóm dir an: Nhóm C. 

5. Tng mrc du tu dir an: 24.414 triu dng (B&ig chI: Hai mwcli bn t), 
bón tram muài bón triu dông chàn,). 

6. Co cu ngun van: Vn dutu cong giai doan 2021-2025 Ngun vn 
ngân sách tinh can dOi theo tiêu chI dâu ti.r cho 11th vrc giáo diic và dào tao). 

7. Dja dim thrc hin dr an: S 179 L Thuông Kit, Thãnh phô Dông Ha, 
tinh Quãng Trj. 

8. Thi gian, tin d th%rc hin dir an: Tü näm 2022-2024. 

Diu 2. T chüc thrc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 

2. Thuang trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các T 
dai biu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hp vai 
Ban Thuàng trrc Uy ban Mt tr.n TO quôc Vit Nain tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 
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Nghj quyt nay dA dxqc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' 

hçp thu 4 thông qua ngày tháng näm 2021, có hiu lirc k tir ngày thông 

qua.!. 

Noi nIun: 
- UBTVQH, Chfnh phü; 
- Các BO: KH&DT, TC; 
- iTrU, U HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn dai  biéu QH tinh; 
- Di biéu HDND tinh; 
- VP Doãn DBQH&HDND tinh; 
- VP UBND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, KBNN tinh; 
- Tnr&ng CD K9 thut Quang Tn; 
- Luu VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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