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NGHỊ QUYẾT 

Về việc chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa  

trường THCS Thuần Lộc, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HẬU LỘC  

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 5 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Luật Đầu tư công số 39/2019/ QH14 ngày 13/06/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14; Luật số 35/2018/QH14; Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công;  

Căn cứ Nghị quyết số 937/2020/UBTVQ14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;   

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện 

về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thuần 

Lộc, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND-KTXH 

ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, sửa chữa trường 

THCS Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thuần Lộc, xã Thuần Lộc,  

huyện Hậu Lộc. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc. 

3. Mục tiêu đầu tư:  
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Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ công 

tác giảng dạy và sinh hoạt cho đội ngũ giáo viên và học sinh Nhà trường. 

4. Nội dung, quy mô đầu tư:  

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thuần Lộc, xã Thuần Lộc, huyện Hậu 

Lộc bao gồm các nội dung công việc sau: Phá dỡ nhà hiệu bộ cũ; Cải tạo nhà 

văn phòng; Xây tường rào ngăn giữa nhà trường và đền thờ bên cạnh; Phá dỡ và 

xây mới tường rào phía tây nhà trường; Phá dỡ và xây mới nhà vệ sinh giáo viện 

học sinh; Cải tạo và lát gạch Terazzo 400x400mm lại toàn bộ sân, khuôn viên 

tường rào cũ, xây rãnh thoát nước.  

5. Dự án: Nhóm C. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: Không quá 3,0 tỷ đồng 

7. Nguồn vốn: Ngân sách huyện. 

8. Địa điểm thực hiện: Trong phạm vi Trường THCS Thuần Lộc, xã 

Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

10. Dự kiến thời gian bố trí vốn thực hiện dự án: không quá 02 năm, kể từ 

khi bố trí vốn để triển khai dự án. 

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện căn cứ Nghị quyết này và 

các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo theo quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng 

nhân dân huyện, các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc khóa XX, Kỳ họp 

thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.  
 

  

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị-XH cấp huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 

- Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị; 

- HĐND, UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT, HĐND. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
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