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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trường học trên địa bàn tỉnh 

(Đợt tháng 3/2021)  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 9) 

 

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 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 thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao quyết định chủ trương một số dự án nhóm 

C trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các tờ trình: Tờ trình số 

518/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Bông Sen, huyện Tuy Phong; Tờ trình số 

519/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh về việc quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Đức 

Linh; Tờ trình số 520/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 

về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Bình Tân 3, thị xã 

La Gi; Tờ trình số 521/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 

về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Tân Tiến 2, thị xã 

La Gi; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Trường học trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận (Đợt tháng 3/2021), cụ thể như sau: 

1. Dự án Trường Mầm non Bông Sen, huyện Tuy Phong: Chi tiết theo 

Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết này. 

2. Dự án Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Đức Linh: Chi 

tiết theo Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết này. 

3. Dự án Trường Tiểu học Bình Tân 3, thị xã La Gi: Chi tiết theo Phụ lục 

3 kèm theo Nghị quyết này. 

4. Dự án Trường Tiểu học Tân Tiến 2, thị xã La Gi: Chi tiết theo Phụ lục 

4 kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp 

chuyên đề (lần 9) thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ.08) Nhân 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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PHỤ LỤC 1 

Chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Bông Sen, huyện Tuy Phong 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày   01/4/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho 

việc dạy và học của Trường Mầm non Bông Sen, huyện Tuy Phong và là nơi 

tránh trú bão, lũ lụt khi có lệnh di dời khẩn cấp. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Khối 08 phòng học: Xây mới nhà 02 tầng (01 trệt + 01 lầu), tổng diện 

tích sàn khoảng 1.678 m
2
. 

- Khối hành chính quản trị: Xây mới nhà 02 tầng (01 trệt + 01 lầu), tổng 

diện tích sàn khoảng 337 m
2
. 

- Khối nhà bếp: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 157 m
2
. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Sân đường, cây xanh; hệ thống cấp nước, 

thoát nước, phòng cháy chữa cháy tổng thể và các hạng mục phụ trợ có liên 

quan khác. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung thiết bị cho công trình (trong đó có tận dụng lại 

các thiết bị đang sử dụng hiện có). 

 3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 18.999 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 là 18.500 triệu đồng và vốn ngân sách huyện Tuy Phong 

đầu tư phần còn lại (khoảng 499 triệu đồng). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Mầm non Bông 

Sen tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong 03 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2023. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 
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PHỤ LỤC 2 

Chủ trương đầu tư Dự án Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu,  

huyện Đức Linh 
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 01 /4/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho 

việc dạy và học của Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, huyện Đức Linh 

và là nơi tránh trú bão, lũ lụt khi có lệnh di dời khẩn cấp. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Khối 04 phòng học, Hành chính quản trị và Phục vụ học tập:  ây mới 

nhà 03 tầng (01 trệt, 02 lầu); tổng diện tích sàn khoảng 2.958 m
2
. 

- Sửa chữa 07 phòng khối thư viện, phòng chức năng hiện trạng: Nhà trệt, 

diện tích sửa chữa khoảng 593 m
2
. 

- Sửa chữa khối 18 phòng học hiện trạng: Nhà 03 tầng (01 trệt, 02 lầu), 

diện tích sửa chữa khoảng 1.484 m
2
. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Sửa chữa và xây mới cổng tường rào; sân 

đường; cột cờ; nhà xe học sinh; nhà xe giáo viên; sửa chữa nhà bảo vệ hiện 

trạng; tháo dỡ các hạng mục đã xuống cấp hiện hữu; hệ thống cấp nước, thoát 

nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ có liên quan khác. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung thiết bị cho 22 phòng học, khối hành chính 

quản trị, phục vụ học tập, khối thư viện và phòng chức năng (trong đó có tận 

dụng lại các thiết bị đang sử dụng hiện có). 

 3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 24.362 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 là 22.000 triệu đồng và vốn ngân sách huyện Đức Linh 

đầu tư phần còn lại (khoảng 2.362 triệu đồng). 

6.  Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu, tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong 03 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2023. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa. 
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PHỤ LỤC 3 

Chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Bình Tân 3, thị xã La Gi 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20 /NQ-HĐND ngày 01/4/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho 

việc dạy và học của Trường Tiểu học Bình Tân 3, thị xã La Gi và phục vụ cho 

việc tránh trú bão, lũ lụt khi có lệnh di dời khẩn cấp. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Khối 12 phòng học:  ây mới nhà 3 tầng (01 trệt, 02 lầu); tổng diện tích 

sàn khoảng 1.461 m
2
. 

- Khối hành chính quản trị và phục vụ học tập:  ây mới nhà 3 tầng (01 

trệt, 02 lầu); tổng diện tích sàn khoảng 1.249 m
2
. 

- Sửa chữa khối 05 phòng học: Diện tích sửa chữa khoảng 320 m
2
. 

- Các hạng mục phụ trợ (xây mới và sửa chữa cổng, tường rào; san nền; 

nhà bảo vệ; nhà để xe 02 bánh cho giáo viên và học sinh; cột cờ; sân đường; cây 

xanh; và các hạng mục phụ trợ có liên quan khác). 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho khối 12 phòng học; khối hành 

chính quản trị và phục vụ học tập (trong đó có tận dụng lại các thiết bị đang sử 

dụng hiện có).  

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 20.998 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 19.000 triệu đồng và vốn ngân sách thị xã La 

Gi đầu tư phần còn lại (khoảng 1.998 triệu đồng). 

6.  Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Tiểu học Bình Tân 

3, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong 03 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2023. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa. 
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PHỤ LỤC 4 

Chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học Tân Tiến 2, thị xã La Gi 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 01 /4/2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho 

việc dạy và học của Trường Tiểu học Tân Tiến 2, thị xã La Gi và phục vụ cho 

việc tránh trú bão, lũ lụt khi có lệnh di dời khẩn cấp. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Khối 12 phòng học:  ây mới nhà 3 tầng (01 trệt, 02 lầu); tổng diện tích 

sàn khoảng 1.250 m
2
.  

- Khối hành chính quản trị và phục vụ học tập:  ây mới nhà 3 tầng (01 

trệt, 02 lầu); tổng diện tích sàn khoảng 1.410 m
2
.  

-  Các hạng mục phụ trợ (sân trường; cây xanh; cột cờ; cổng, tường rào; 

nhà bảo vệ; nhà để xe 02 bánh cho giáo viên và học sinh; hệ thống cấp điện; cấp 

thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy; bể nước ngầm và các hạng mục phụ 

trợ có liên quan khác). 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho khối 12 phòng học; khối hành 

chính quản trị và phục vụ học tập (trong đó có tận dụng lại các thiết bị đang sử 

dụng hiện có). 

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 24.385 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 22.000 triệu đồng và vốn ngân sách thị xã La 

Gi đầu tư phần còn lại (khoảng 2.385 triệu đồng). 

6.  Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Tiểu học Tân Tiến 

2, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong 03 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2023. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 
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