UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1168/QÐ-UBND.HC

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường
Trung học phổ thông Tân Hồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 263/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân
đối vốn dự án Trường Trung học phổ thông Tân Hồng;
Xét Báo cáo số 2457/SKHĐT-NV ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án
Trường Trung học phổ thông Tân Hồng;
Xét Báo cáo số 2458/SKHĐT-NV ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
Trường Trung học phổ thông Tân Hồng (có Văn bản kèm theo),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Tân
Hồng, với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Tân Hồng.
2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
4. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất
lượng giáo dục, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học đổi mới theo chương trình
giáo dục phổ thông trong thời gian tới.
5. Quy mô đầu tư: Dự án nhóm C.
Thống nhất nội dung, quy mô, khối lượng đầu tư theo Báo cáo số
2458/SKHĐT-NV ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
6. Địa điểm đầu tư: Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
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7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:
7.1. Tổng mức đầu tư: Khoảng 14,328 tỷ đồng.
7.2. Nguồn vốn đầu tư: Dự kiến vốn Xổ số kiến thiết, thuộc Chương trình
Kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020.
8. Thời gian thực hiện:
- Năm 2019: Chuẩn bị đầu tư.
- Năm 2020 – 2021: Thực hiện đầu tư.
Điều 2. Giao nhiệm vụ thực hiện.
a. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư Dự án theo đúng quy
định của Nhà nước.
b. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tổng hợp khả năng cân
đối vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh bố trí kế
hoạch vốn đầu tư cho dự án nêu trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn
phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Các đơn vị tại Điều 3;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

Phạm Thiện Nghĩa
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