
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KONTUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND         Kon Tum, ngày       tháng      năm   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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 định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

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

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất 

cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Bổ 

sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại 

huyện Ia H’Drai; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 14/TTr-SGDĐT 

ngày 14 tháng 02 năm 2022 về phê duyệt dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân 

hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai (kèm theo Hồ 

sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 20/TTr-SKHĐT 

ngày 21 tháng 02 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:  

4.1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo đầy đủ điều kiện làm việc cho giáo viên và 

điều kiện sinh hoạt nội trú cho học sinh; đảm bảo cơ sở vật chất nhà trường theo 

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; hướng đến mục 

tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. 

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:  

- Nhà học 6 phòng, 2 tầng, diện tích sàn 584m2;  

- Nhà hiệu bộ, 2 tầng, diện tích sàn 601m2; 

- Nhà học bộ môn + Thư viện, 2 tầng, diện tích sàn 1.050m2; 

- Nhà đa năng, 1 tầng, diện tích 590m2;  

- Phòng giáo viên và phòng nghỉ giáo viên 06 phòng, 1 tầng, diện tích 201m2;  

- Nhà trực, diện tích 16m2;  

- Nhà để xe học sinh, diện tích 180m2;  

- Nhà để xe giáo viên, diện tích 100m2;  

- Tường rào kẽm gai, chiều dài 573m;  

- Sân đường nội bộ diện tích 2.000m2;  

- San ủi mặt bằng khoảng 10.000m2;  

- Hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và trang 

thiết bị cho công trình hoàn chỉnh (chi tiết Danh mục trang thiết bị như Phụ lục 

01 kèm theo). 

5. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát xây dựng: Công ty 

TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Trường Xuân. 

6. Địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên của Phân 

hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H'Drai; diện tích sử 

dụng đất: Khoảng 39.000m2 

7. Loại, nhóm dự án; cấp công trình chính và thời hạn sử dụng công trình 

chính theo thiết kế:  

- Loại công trình chính: Công trình dân dụng. 



3 

 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

- Cấp công trình: Công trình cấp III. 

- Thời hạn sử dụng của công trình theo thiết kế: Tối thiểu 25 năm. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:  

- Số bước thiết kế: Thiết kế 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). 

- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Như Phụ lục 

02 kèm theo. 

9. Tổng mức đầu tư:  

TT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 19.635.598.698  

2 Chi phí thiết bị 1.457.120.000 

3 Chi phí quản lý dự án 625.610.037 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.670.389.414  

5 Chi phí khác 250.679.817       

6 Chi phí dự phòng 860.602.034   

 Tổng cộng 24.500.000.000 

(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) 

10. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực 

hiện dự án:  

- Nguồn vốn: Nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

11. Thời gian, tiến độ thực hiện: 02 năm, từ năm 2022 - 2023. 

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý 

dự án. 

13. Các nội dung khác: 

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới, bổ sung. 

- Giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Sở Xây dựng thẩm 

định tại Công văn số 2208/SXD-TĐ ngày 16 tháng 12 năm 2021 và Công văn số 

196/SXD-TĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư): 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp 

của các thông tin, số liệu trong hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê 

duyệt Dự án. 
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- Có trách nhiệm xác định, kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, danh mục 

trang thiết bị đảm bảo tiết kiệm, đúng đắn và phù hợp với giá cả thực tế trên thị 

thường, phù hợp công năng sử dụng và phát huy hiệu quả trong quá trình khai 

thác, sử dụng; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định 

hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng; thực hiện dự án đúng 

tiến độ và giải ngân nguồn vốn trong niên độ kế hoạch vốn được giao. 

2. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm 

định trình phê duyệt dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình; 

- Lưu: VT, HTKT.HMC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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PHỤ LỤC 01: DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

Dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông  

Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai. 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

I Nhà Hiệu bộ (Nhà hành chính-quản trị) 

  1 Máy vi tính để bàn Bộ 6 

2 Bàn ghế làm việc Bộ  6 

3 Tủ đựng tài liệu Cái 6 

4 Bàn ghế tiếp khách Bộ  1 

II Nhà học Bộ môn + Thư viện 

  1 Bảng viết chống lóa Cái 5 

2 Bàn phòng học bộ môn Lý (Giáo viên) Cái 1 

3 Ghế phòng học bộ môn Lý (Giáo viên) Cái 1 

4 Bàn phòng học bộ môn Lý 4 chỗ ngồi (Học sinh) Cái 10 

5 Ghế phòng học bộ môn Lý (Học sinh) Cái 40 

6 Tủ đựng dụng cụ phòng học bộ môn Lý  Cái 4 

7 Bàn phòng học bộ môn Hóa (Giáo viên) Cái 1 

8 Ghế phòng học bộ môn Hóa (Giáo viên) Cái 1 

9 Bàn phòng học bộ môn Hóa 4 chỗ ngồi (học sinh)  Cái 10 

10 Ghế phòng học bộ môn Hóa (Học sinh) Cái 40 

11 Tủ để dụng cụ phòng học bộ môn Hóa  Cái 4 

12 Bàn phòng học bộ môn Sinh (Giáo viên) Cái 1 

13 Ghế phòng học bộ môn Sinh (Giáo viên) Cái 1 

14 Bàn phòng học bộ môn Sinh (Học sinh) Cái 10 

15 Ghế phòng học bộ môn Sinh (Học sinh) Cái 40 

16 Tủ để phòng học bộn môn Sinh Cái 4 

17 Chậu rửa 02 học phòng thí nghiệm bộ môn Sinh Cái 3 

18 Bàn phòng học bộ môn Công nghệ (Giáo viên) Cái 1 

19 Ghế phòng học bộ môn Công nghệ (Giáo viên) Cái 1 

20 Bàn phòng học bộ môn Công nghệ (Học sinh) Cái 10 

21 Ghế phòng học bộ môn Công nghệ (Học sinh) Cái 40 

22 Tủ để phòng học bộ môn Công nghệ Cái 4 
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TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

23 Bàn đọc thư viện (Giáo viên) Cái 3 

24 Bàn đọc thư viện (Học sinh) Cái 15 

25 
Bàn ghế làm việc cho cán bộ thư viện (Bộ gồm: 1 

bàn + 1 ghế) 
Bộ 1 

26 Ghế ngồi đọc sách (Giáo viên + Học sinh) Cái 114 

27 Kệ đựng sách (Kệ đôi) Cái 4 

III Nhà học 6 phòng   

1 Bảng chống lóa Cái 06 

2 Bàn học sinh (1 bàn, 2 ghế) Bộ 120 

3 Bàn + ghế giáo viên Bộ 06 

IV Phòng giáo viên và phòng nghỉ giáo viên 6 phòng 

  1 Giường phòng nghỉ giáo viên 1,2m*2m  Cái  20 

2 Tủ quần áo  Cái 6 

V Nhà Đa năng 

  1 Bục nói chuyện Cái 1 

2 Bàn đại biểu Cái 20 

3 Ghế đại biểu Cái 40 

4 Ghế xếp  Cái 250 

 (Thông số kỹ thuật của trang thiết bị kèm theo thuyết minh  

Báo cáo nghiên cứu khả thi)



7 

 

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN 

Dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông  

Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai. 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

- QCXDVN 05:2008/BXD: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh 

mạng và sức khỏe; 

- QCVN 12:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện 

của nhà ở và công trình công cộng; 

- QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây 

dựng; 

- QCVN 09:2017/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Các công trình 

sử dụng năng lượng hiệu quả; 

- QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch 

xây dựng; 

- QCVN 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình;  

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học; 

- TCVN 8794-2011: Trường Trung học - yêu cầu thiết kế;  

- TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản và tính toán; 

- TCVN 2737-2006: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn 

thiết kế; 

- TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXD 16-1986: Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXD 29-1991: Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5674-1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác 

sơn phủ bề mặt; 

- TCVN 7505-2005: Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn 

và lắp đặt; 

- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần 1: Công 

tác lát và láng trong xây dựng; 
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- TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần 2: Công 

tác trát trong xây dựng; 

- TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần 3: Công 

tác ốp trong xây dựng; 

- TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, cửa sổ. Phần 2: Cửa kim loại; 

- TCXD 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXD 51-2008: Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9207-2012: Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu 

cầu thiết kế; 

- TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình xây dựng. 
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