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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ
thông Hồng Ngự 3; Báo cáo thẩm tra số 377/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm
2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông
Hồng Ngự 3, với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3.
2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất Trường Trung học
phổ thông Hồng Ngự 3 đạt tiêu chuẩn mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, để đảm bảo điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông và nâng chất lượng dạy và học.
3. Quy mô đầu tư: Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đảm bảo
điều kiện cho hoạt động của Trường với quy mô 1.340 học sinh/33 lớp.
4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
6. Tổng vốn thực hiện dự án: 73.336.557.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ, ba
trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng).Trong đó:
a) Chi ph ây dựng:
55.936.072.000 đồng
b) Chi ph thiết bị:
1.406.118.000 đồng
c) Chi ph QLDA, TVĐT và khác:
6.881.063.000 đồng
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d) Chi ph bồi thường GPMB:
đ) Chi ph dự ph ng:

2.690.979.000 đồng
6.422.325.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Xổ số kiến thiết, tăng thu ổ số kiến thiết hoặc
tiết kiệm chi ngân sách cấp Tỉnh giai đoạn 2021-2025.
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.
9. Các nội dung khác:
a) Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Tỉnh;
b) Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
c) Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư ây dựng công trình dân
dụng và công nghiệp.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
khoá X, Kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể
từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Ch nh phủ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Ban QLDAĐTXDCT dân dụng và công nghiệp;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.
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