UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 07

tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Kiến Văn
CHỦ TỊCH 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 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2421/SKHĐT-ĐTTĐ
ngày 06 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung
học phổ thông Kiến Văn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Kiến
Văn, với những nội dung như sau:
1. Tên công trình: Trường Trung học phổ thông Kiến Văn.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và
công nghiệp.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh giữa Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây
dựng C.D.12 và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Thảo Phương.
4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng trường mới theo Quy hoạch chi tiết mạng lưới
trường học các cấp của Tỉnh đến năm 2020, nhằm đảm bảo cự ly, bán kính phục vụ,
tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
5. Địa điểm xây dựng: Huyện Cao Lãnh.
6. Loại dự án: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp III (thiết kế 02 bước).
7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng mới hoàn chỉnh, đồng bộ
cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đảm bảo phục vụ cho 1.260
học sinh.
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Nội dung chi tiết: Thống nhất với nội dung và quy mô các hạng mục đầu tư
theo Tờ trình số 2421/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
8. Tổng mức và nguồn vốn đầu tư:
a) Tổng mức vốn đầu tư (làm tròn): 68.056.965.000 đồng
(Sáu mươi tám tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm sáu mươi năm
nghìn đồng)
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
41.684.634.000 đồng
- Chi phí thiết bị:
1.946.010.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
1.026.775.000 đồng
- Chi phí tư vấn:
2.948.972.000 đồng
- Chi phí khác:
848.417.000 đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ TĐC:
16.113.411.000 đồng
+ Chi phí dự phòng:
3.488.746.000 đồng
b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn Xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình Kiên cố
hóa trường, lớp học (vốn phân bổ cho Dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% của tổng
mức đầu tư được phê duyệt).
9. Thời gian đầu tư dự án: Năm 2019 - 2022.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp tổ chức thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Nhà
nước; thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại mục 2 phần V Tờ
trình số 2421/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 06/10/2020 về việc đề nghị phê duyệt Dự án nêu
trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. 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 Kho bạc Nhà nước
Tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hùng
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