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NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các phòng chức năng, hội trường và 

 các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG 

KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật  Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;  

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; 

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 02/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các phòng chức năng, hội 

trường và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông; Báo 

cáo thẩm tra số 58/BC- HĐND ngày 07/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng 

nhân dân huyện và 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 xây dựng các phòng chức 

năng, hội trường và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện 

Bạch Thông với nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng, môi 

trường dạy và học của cán bộ giáo viên và học sinh của trung tâm, nhằm nâng cao 

chất lượng ngành giáo dục hiện đại hơn và góp phần đưa huyện Bạch Thông hoàn 

thành nông thôn mới. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Quy mô xây dựng 02 tầng cấp III dân dụng. Được thiết kế gồm các phòng: 

(01 phòng thực hành chế biến món ăn, 01 phòng thực hành hàn, 01 thực hành điện, 

01 phòng hội trường, nhà kho nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác. Móng trụ 

BTCT kết hợp móng xây gạch chỉ. Kết cấu khung BTCT kết hợp tường chịu lực 

xây gạch chỉ, mái lợp tôn, kết hợp trần BTCT. Thiết kế đầy đủ hệ thống điện, cấp 

nước sinh hoạt, thoát nước mái... theo tiêu chuẩn hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=37&lan=1


 

- Nhà bảo vệ rộng khoảng 15m2, kết cấu móng gạch, tường chịu lực 220 kết 

hợp hệ dầm giằng BTCT mác 200#, sàn mái đổ BTCT mác 200#, xây thu hồi, lợp 

tôn liên doanh, cửa đi cửa sổ nhôm hệ, nền lát gạch liên doanh, có bố trí hệ thống 

điện. tường trát VXM M50, toàn bộ công trình được sơn 1 nước lót 2 nước màu. 

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác. 

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án: 5.000.000.000 đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn ngân sách địa phương. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.  

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

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, kỳ họp thứ bảy 

thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban TT UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị 

đóng trên địa bàn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- TT ĐU, TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH HĐND. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

 

   Nguyễn Thanh Hà 
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