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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 

Công trình: Xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

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 và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

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

hướng dẫn một số điều Luật đầu tư công;  

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

hướng dẫn một số điều Luật đầu tư công;  

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 

30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dựng 

trong quản lí hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ- CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

        Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND xã Kỳ Phong, ngày 05/8/2022 về việc 

điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, 

chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong 

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Phong 

3. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng mới. 

4.  Nội dung: Xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong. 
- Tháo dỡ nền sân gạch Block phía trước, sau đó lát lại bằng gạch Tezaro 

400x400x30mm, diện tích S1=449m2; 

- Lát nền sân phía sau dãy nhà đa năng bằng gạch Tezaro 400x400x30mm, diện 

tich S2=425m2; 



- Phá dỡ đoạn tường rào cũ cao 0,8m, phía đường đất vào cổng phụ sau đó gia cố 

móng và xây lại tường rào mới cao 1.8m bằng gạch Silicat; 

- Xây mới 2 trụ cổng phụ, lăp đặt cánh cổng bằng sắt hộp sơn tĩnh điện; 

- Làm mới đường bê tông nội bộ phía sau nhà học 2 tầng mới xây dựng, đường 

rộng 3m dài 73.46m;  

- Làm mới 262m2 nền sân bê tông phía trước cổng phụ; 

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 756.902.000 đ (Bảy trăm năm mươi sáu triệu, chín 

trăm lẽ hai nghìn đồng) 

6.  Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

      Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Phong (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại 

điều 1 quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức lập báo 

cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, trình duyệt theo đúng trình tự, thủ tục 

pháp luật để triển khai xây dựng công trình theo tiến độ đề ra. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng UBND xã Kỳ Phong, và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 2;  

- Lưu: VP.UBND; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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