
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu 

tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

1705/TTr-SGDĐT ngày 13/6/2022 và Báo cáo thẩm định số 188/BC-SKHĐT ngày 

19/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT 

Hữu Lũng như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng. 

2. Dự án nhóm: nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: trong khuôn viên của Trường THPT Hữu 

Lũng tại khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. 

7. Mục tiêu dự án đầu tư: đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho 

trường THPT Hữu Lũng nhằm hoàn thiện về cơ sơ vật chất để đạt chuẩn Quốc gia 
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theo quy định mới, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường góp 

phần tích cực vào nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

8. Quy mô đầu tư: 

a) Phần xây dựng mới:  

- Nhà lớp học bộ môn cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 1.362m2; 

- Nhà trực bảo vệ diện tích 29,3m2;  

- Sân bê tông diện tích 615m2.  

b) Phần cải tạo: Cải tạo Nhà đa năng gồm một số công việc chính như: đục 

bỏ và trát lại lớp vữa chát trân tường; cạo bỏ lớp vôi ve cũ để sơn lại, tháo bỏ trần 

nhựa thay lại bằng trần tôn phẳng, đục bỏ lớp gạch nền để thay mới, tháo bỏ các 

thiết bị vệ sinh đã hỏng để thay mới, đục bỏ để thay mới gạch ốp tường các phòng 

vệ sinh... 

9. Tổng mức đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, dự kiến tiến độ bố trí vốn: 

a) Tổng mức đầu tư dự án:       9.310.000.000 đồng 

b) Cơ cấu nguồn vốn và dự kiến tiến độ bố trí vốn như sau: 

STT Năm 
Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 

1 2022 (chuẩn bị đầu tư) 50 

2 2023 3.000 

3 2024 3.000 

4 2025 3.260 

 Tổng 9.310 

10. Thời gian thực hiện: năm 2023 - 2025. 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa 

Trường THPT Hữu Lũng theo mục tiêu, quy mô đầu tư trình cấp có thẩm quyền 

quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND 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, 

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND 

huyện Hữu Lũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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