
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti1 do - Hnh phñc  

S:  130  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày4f tháng g nàm 2021 

TJ TR!NH 
Quyt dnh chü trtrong du ttr diy an: 

Trang thit bj diy h9c Truông THPT Chuyên Lê Qu Don 

KInh gfii: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phiicing ngày 19/6/20 15; 

Can ccr Lut sCra di, b sung mt s diu cüa Lut T cht'rc ChInh phü và Lust 
To chüc chInh quyên dja phuxng ngày 22/11/2019; 

Can cir Lut DAu tu cong ngày 13/6/2019; 

Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mOt  so diéu cüa Lust  Dâu tu công; 

Can ccr Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thung viii Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và dlnh  müc phãn bô vOn 
dâu tu cOng nguôn ngân sách nhà nuóc giai don 202 1-2025; 

Can cü Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu trnng ChInh 
phü quy djnh chi tiêtthi hành mt sO diêu cüa Nghj quyêt so 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thuô'ng vi Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI 
và djnh müc phân bô von dâu tt.r cong nguOn ngân sách nhà nixc giai doan 2021-
2025; 

Can cü Van ban 419/TTg-KTTH ngày 02/4/202 1 cüa Thu tix&ng ChInh phü ye 
vic dtr kiên kê hoch dâu Ur cong trung han  giai doan 2021-2025. 

Can cü Chi thj 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tuàng Chinh phü v dy 
nhanh tiên d và nâng cao chat hxçing xây dirng Ke hoach dâu tix cOng trung han  giai 
doan 202 1-2025. 

Can ct'r Nghj quyt 151NQ-HDND ngây 29/4/2021 cUa HDND tinh v vic cho 
kiên dôi vói kê hoach dâu tis cong trung han  vOn ngân sách Trung ung ho trçi và 

vOn ngãn sách dja phuang giai doan 2021-2025 cUa tinh. 

Can cü Nghj quy& 2?/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cUa HDND tinh ye viccho 
kién ian thi'r 2 dôi v&i Kê hoach dâu tu trung han  von ngân sách Trung uing ho trçl 

và vOn ngân sách dja phucing giai doan 202 1-2025 cüa tinh. 

UBND tinh trInh HDND tinh quy& dnh chü trirong dâu tu dr an Trang thiêt bj 
dy hc Triräng THPT Chuyén Lê Qu Don v&i các ni dung chIn}i sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DIIAN 

1. Ten dr an: Trang thit bj dy h9c Trung TI-IPT Chuyên Lê Qu DOn. 
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2. Mc tiêu du tu: 

Du ti.r trang thi& bj ph%ic vi day hçc và các hot dng cho Tru&ng TFIPT 
Chuyên Lé Qu Don nhäm tap trung xay drng Co s vt chat, trang thiêt bj theo 
hi.râng chuân hóa, hin dai  hóa  dat  tiêu chuân cüa mt tru&ng THPT chuyên tr9ng 
diem chat h.rqng cao, dü diêu kiin  phiic vii cac boat dng giáo diic toãn din, cong tác 
hçc tip, dào t?o  bOi du6ng h9c sinh giôi Quôc gia và nghiên thu khoa hçc cüa giáo 
viên và h9c sinh. 

3. Quy mô dâu tu: 

Du tu trang thit bj phiic vii dy h9c và các hoat dng, ci th&: 

- B thit bj phông hçc da nang: 01 b 

- Man hInh tixclng tác thông minh: 08 b 

- Bang thông minh: 20 b 

- Bàn gh bce sinh linh hoat:  180 b 

- Bàn, gh hc sinh 2 ch ngM: 300 b 

- Bàn, gh giáo viên: 33 b 

-MáyvitInh:30bô 

- Man hInh Led (Hi tnthng): 01 b 

- B am thanh (Hi tru&ng): 01 b 

- B bàn, gh Phông dçii giáo viên: 01 b 

- Bô bàn gh phông khách: 01 b 

4. Nhóm dr an: Nhóm C. 

5. Di tixcmg thii hirâng cüa dir an: Giáo viên và hc sinh Trumg THPT Chuyên 
Lé Qu Don. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Phtthng 5, Thành ph Bong Ha, tinh Quáng Tn. 

7. Tng vn thirc hin dir an: 4.000 triu dng. 

8. Ngun van: Vin du tu cong giai don 202 1-2025 (Ngun vn ngân sách tinh 
can dôi theo tiêu chI dâu tu cho linh vrc giáo dc và dào tao). 

9. Thii gian thirc hin: Nãm 2022-2024. 

10. Co quan, don vj thirc hin dir an: 

So Giáo diic và Dào tao  chju trách nhim phéi hcip vOi các Co quan lien quan t 
chic thirc hin và giám sat chat chê qua trmnh triên khai thirc hin dr an. 

II. QUA TRNH TRIEN KHAI xA DIJ'NG BAO CÁO BE XUAT CHU 
TRUOG DAU TI)' DV AN 

Thirc hin Van bàn 4191[Tg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tuOng ChInh phü v 
vic dir kin k hoach dâu tu cong trung han  giai don 2021-2025 và Nghj quyêt 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 
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29/NQ-H1DND ngày 12/5/2021 cüa RDND tinh ye vic cho ' kiên lan thu 2 dôi vói Kê 
hoch du tu trung hn vn ngân sách Trung uong h trçt và von ngãn sách dja phuong 
giai do?n 202 1-2025 cüa tinh; UBND tinh dã ban hành v.n bàn so 22931UBND-CN 
ngày 07/6/2021 cüa UBND tinh ye vic giao nhim v1i 1p Báo cáo dê xuât chü tnrclng 
du tr các dr an sr diing nguôn von NSDP trong Ké hoach dâu Ut cong trung han  giai 
doan 202 1-2025, trong do có dir an Trang thiét bj dy hpc TruO'ng THPT Chuyên Lê 
Qu DOn. 

Dn nay h so dã hoàn chinh theo Báo cáo th.m djnh d xut chü trwmg dâu Ut 

dir an (do Sâ Kê hoach và Dâu ttx là Co quan chuyên mon quàn l dâu Ut cong thrçic 
giao chü trI thâm djnh phôi hçip vâi các Sâ ngành và dja phuung, don vj lien quan tO 
chrc thâm djnh), UBND tinh kInh trInh HDND tinh phê duyt Báo cáo dê xuát chü 
tnrong dâu tix dii an Trang thiêt bj dy hçc Tru?mg THPT Chuyên Lê Qu Don theo 
các ni dung nêu tai  mic I cüa T? trInh nay. 

Ill. DANH M1JC HO S( KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truong du Ut dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü trucing du Ut dr an cüa Sâ 
Kê hoach  và Dâu tix. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chi. trucing dâu tu 
dir an: Trang thiêt bj dy h9c Tru&ng THPT Chuyên Lê Qu Don ('co dtt tháo Nghj 
quyêt kern theo)./. 

Ncri nhçIn: 
- Nhtr trén; 
- Chii tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, GD&DT; 
-LuuVT,VX.44ç 



HQI BONG NHAN DAN 
TiNH QUANG TR! 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hanh phüc 

      

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGHJ QUYET 
Phê duyt chü trtm'ng du ttr dy an: 

Trang thit bj diy h9c Tru'crng THPT Chuyên Lê Qu Don 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THU' 4 

Can cü Lutt T chic chInh quyn dja phu-ong ngày 19/6/2015, 

Can cz Luát sith ddi, bá sung m5t sd diu cüa Lu2t T chz.c C'hInh phz và 
Lut To ch&c chInh qziyên djaphzrcrng ngày 22/11/2019; 

Can cz LuU Ddu tu- cOng ngày 13/6/2019; 

Can cz- Nghj djnh si 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cza C'hInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cüa Lut Dáu tzt cOng; 

Can ci- Nghj quyé't s 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban 
ThwO'ng vi QuOc h5i quy djnh ye các nguyen tãc, tiêu chI và djnh mtc p/ian bó 
vOn dáu tu- cOng nguOn ngán sac/i n/ia nithc giai dogn 202 1-2025; 

Gán cz.- Quylt dfnh sd 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cia Thñ tut5ng 
Chin/i phz quy djnh c/i tiét thi hành mç5t sO diêu cza Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban ThirO'ng vi QuOc hi quy 
din/i ye các nguyen tãc, tiêu chI và djnh mzc phán bO vOn dáu tu- cOng nguOn 
ngán sách nhà nzthc giai dogn 202 1-2025, 

Van ban 419/7Tg-K7TH ngày 02/4/2021 cza Thu tzthng ChIn/i phz v vic 
dt kiên kê hogch dáu tu- cOng trung hgn giai dogn 202 1-2025, 

Can cz Ciii thj 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tu-áng ChIn/i phz v 
day nhanh tiên d3 và nâng cao chat lu'çmg xáy dipig Ké hogch dáu tu cOng trung 
han giai dogn 202 1-2025 

Can ci- Nghj quyé't 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh ye vic 
cho kiên Ian thz.- 2 dOi vái Ké hogch dáu tit trung hgn von ngân sac/i Trung 
u'crng hO trg và vOn ngán sách dia phu-ong giai dogn 202 1-2025 cza tinh. 

Xét Ta trInh sá /77r- UBND ngày / /202 1 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phê duyt chz tru-ong dáu tu- dt án. Trang thiêt bj dgy hgc Triràng 
THPT Chuyên Lê Quj DOn. 

QUYET NGHI: 
Biu 1. Phê duyt chU tnrcrng dAu tu d1r an Trang thit bj dy h9c Trtthng 

THPT Chuyên Lê Qu Don vài các ni dung nhu sau: 
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1. Ten dr an: Trang thit bj dy h9c Tnr&ng THPT Chuyên Lé Qu Don. 
2. Mic tiêu dâu tu: 
Du tu trang thit bj phc vi dy h9c và các hot dng cho Tru?mg TI-IPT 

Chuyên Lê Qu Don nhm tp trung xây drng co sâ vt cht, trang thit bj theo 
huàng chun hóa, hin dai  hóa dt tiêu chu.n cüa mt tr1xing THPT chuyên 
trQng dim chit luçing cao, dü diu kin phic vi các ho?t dng giáo dc toàn 
din, cong tác h9c top, dào tio bi duong h9c sinh giOi Quc gia và nghiên thu 
khoa hçc cüa giáo viên và h9c sinh. 

3. Quy mô dAu tu: 

Du ti.r trang thit bj phiic vi dy hçc và các hoat  dng, ci th: 

- B thit bj phOng h9c da nàng: 01 b 

- Man hInh tirang tác thông minh: 08 b 

- Bang thông minh: 20 b 

- Bàn gh hçc sinh linh hott: 180 b 

- Bàn, gh h9c sinh 2 ch ngi: 300 b 

- Bàn, gh giáo viên: 33 b 

-MáyvitInh: 30b 

- Man hInh Led (Hi tru?mg): 01 b 

- B am thanh (Hti tru?mg): 01 b 

- B bàn, gh Phông di giáo viên: 01 b 

- B bàn gh phông khách: 01 b 

4. N}ióm dir an: Nhóm C. 
5. Tng mt'rc du tu dir an: 4.000 triu dng (Bcng chiè: Bn t) dâng chän). 
6. Co cu ngun vn: Vn du cong giai do?n 2021-2025 (Nguôn vn 

ngân sách tinh can dôi theo tiêu chI dâu tu cho linh vrc giáo d1c và dào tao). 

7. Dja dim thirc hin dr an: Phi.thng 5, Thành ph Dông H, tinh Quâng 
Tn. 

8. Th?i gian, tin d thxc hin dir an: Tü näm 2022-2024. 

Diu 2. T chüc thuc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thtrc hin Ngbj quyt. 

2. Thuô'ng tWc  Hi dng nhan dan, các Ban cüa Hi dng nhãn dan, các 
TO dai  biêu Hi dông nhân dan và di bieu Hi dông nhân dan tinh phôi hqp vói 
Ban Th.rông tr1rc Uy ban Mt tr.n To quOc Vit Nam tinh giám sat thrc hin 
Ngh quyêt. 
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Nghj quyt nay dä duqc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' 
hçp thu 4 thông qua ngày tháng nám 2021, có hiu hrc k tir ngày thông 
qua.!. 

Nui nJtin: 
- 1TFU, U HDND, UBND, UBMUQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sà: KHDT, TC, GD-DT, KBNI'4 tinh; 
- Lu'u VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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