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Số: 91 /NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và
Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 116/BC-HĐND ngày 13
tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường
Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang với nội dung chính sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy,
học tập cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Tú Thịnh,
huyện Sơn Dương
2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất trường Tiểu học và Trung học
cơ sở Lê Văn Hiến đảm bảo điều kiện đạt chuẩn mức độ 2 theo quy định tại
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, cụ thể:
- Cải tạo, sửa chữa: 01 nhà lớp học 3 tầng 21 phòng học với diện tích
xây dựng là 654 m2; 01 nhà hiệu bộ 02 tầng với diện tích xây dựng là 326 m2;
phá bỏ một số hạng mục đã xuống cấp, không phù hợp quy hoạch (Nhà để xe
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tạm; nhà bếp, nhà ăn tạm; khu vệ sinh ngoài trời ...); cải tạo một số hạng mục
khác cho phù hợp với quy hoạch mới (Cổng, nhà để xe học sinh, tường rào, sân,
vườn, cấp điện, cấp nước...).
- San nền, xây kè đá tạo mặt bằng xây dựng với khối lượng đắp đất cấp III
khoảng 8.000 m3; khối lượng xây kè đá khoảng 800 m3.
- Xây dựng mới: 01 nhà lớp học 03 tầng khung bê tông cốt thép, tường
xây gạch không nung diện tích xây dựng khoảng 700 m2; 01 nhà hiệu bộ 02 tầng
khung bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung diện tích xây dựng khoảng
326 m2; 01 nhà đa năng 01 tầng khung bê tông cốt thép, tường xây gạch không
nung diện tích khoảng 550 m2; 01 nhà ăn kết hợp ở nội trú cho học sinh 03 tầng
khung bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung diện tích xây dựng khoảng
420 m2; 01 nhà công vụ giáo viên 02 tầng khung bê tông cốt thép, tường xây
gạch không nung diện tích xây dựng khoảng 180 m2.
- Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Đường giao thông nội bộ; sân thể dục
ngoài trời; điện chiếu sáng ngoài trời; hệ thống cấp thoát nước; hàng rào...
- Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị đảm bảo điều kiện học tập và giảng dạy;
- Bồi thường, hỗ trợ tái định cư 01 hộ gia đình; di chuyển đường dây
35KV chạy qua mặt bằng.
3. Nhóm dự án: Công trình dân dụng, dự án nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư: 69.523.717.000 đồng.
5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn
hợp pháp khác.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh
Tuyên Quang.
7. Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024.
8. Chủ đầu tư: Sở Tài chính Tuyên Quang.
9. Tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư: Năm 2021 - 2024.
- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2021 - 2022.
- Thực hiện đầu tư: Năm 2022 - 2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng các
quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
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Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
khóa XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng,
Giáo dục và Đào tạo; Lao động; Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện Sơn Dương;
- Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Công báo Tuyên Quang;
- Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).
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