
 

      UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-SGDĐT 

 

 

            Kon Tum, ngày        tháng      năm 

 

BÁO CÁO 
Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho 

          Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai. 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. 
 

         Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

         Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Nghi định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 

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

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

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

mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/4/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon 

Tum;  

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về  ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh 

Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử 

dung vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Bổ sung cơ sở vật chất 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai với các nội dung chủ yếu 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 
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1. Tên dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú huyện Ia H’Drai. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

4. Tên chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú huyện Ia H’Drai, tại thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 24.500 triệu đồng.  

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2023. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai là loại hình trường 

chuyên biệt bậc trung học sơ sở với mục đích cơ bản là tạo nguồn cán bộ dân 

tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường được ưu 

tiên đầu tư về cơ sở vật chất và kinh phí thuộc nguồn ngân sách nhà nước nên có 

vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc, 

vùng biên giới. 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai với qui mô 500 học 

sinh, trong đó 250 học sinh ở nội trú và 250 học sinh THPT trên địa bàn huyện, 

trường được đầu tư giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục: Nhà học 08 phòng, nhà 

vệ sinh học sinh lớp học, nhà ở học sinh 16 phòng, nhà ăn + bếp, san nền, cấp 

điện, cấp nước tổng thể, giếng khoan, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu 

học tập và sinh hoạt của nhà trường hiện nay. Theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở 

vật chất trường trung học phổ thông1 thì cơ sở vật chất của trường còn thiếu 

phòng học, khối phòng học bộ môn, khối hành chính quản trị, khối phục vụ sinh 

hoạt. Vì vậy việc đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai là hết sức cần thiết và cấp bách.  

         2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: Việc đầu tư xây dựng bổ 

sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai tạo 

điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu về chỗ làm 

việc cho giáo viên cho nhà trường; đảm bảo cơ sở vật chất nhà trường theo 

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

và Đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học, hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

3. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

3.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai với mục tiêu đảm bảo đầy đủ điều 
                                                 
1 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT  ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 

trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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kiện học tập của học sinh và hoạt động của trường Trường phổ thông dân tộc nội 

trú cấp huyện. Góp phần tạo hoàn thiện tiêu chí về cơ sở hạ tầng xã hội của 

trung tâm huyện Ia H'Drai. 

3.2. Quy mô đầu tư 

3.2.1. Đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú huyện Ia H’Drai để đáp ứng nhu cầu học và hoạt động của nhà 

trường, cụ thể: Nhà học 06 phòng; Nhà hiệu bộ; Nhà học bộ môn + Thư viện; 

Nhà đa năng; Nhà công vụ giáo viên 06 phòng; Nhà trực; Nhà để xe Học sinh; 

Nhà để xe Giáo viên; Tường rào ba mặt còn lại; San ủi mặt bằng; Sân đường nội 

bộ; Cấp điện, cấp nước và mua sắm trang thiết bị, chi tiết quy mô các hạng mục 

như sau:   

           - Nhà học 06 phòng, 2 tầng, diện tích sàn 590 m². 

           - Nhà hiệu bộ, 2 tầng, diện tích 672m²; 

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

           - Nhà đa năng diện tích sàn 590m². 

           - Nhà công vụ giáo viên 06 phòng, diện tích sàn 270m². 

           - Nhà trực: 4*4 = 16 m².  

           - Nhà để xe Học sinh: 180m2. 

           - Nhà để xe Giáo viên:100m2. 

           - Tường rào ba mặt còn lại: 600 mét dài.  

           - San ủi mặt bằng: 10.000m2. 

           - Sân đường nội bộ: 3.000 m2. 

           - Cấp điện, cấp nước. 

- Trang thiết bị cho công trình. 

           3.2.2. Giải pháp kết cấu chính của công trình: Móng, cột, dầm, sàn bằng 

bê tông cốt thép chịu lực; tường xây gạch không nung, mái lợp tôn sóng vuông 

màu; nền và sàn nhà lát gạch Ceramic; toàn bộ tường nhà bả matit và sơn.  

3.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:  Trong khuôn viên Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai, tại Thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum. 

3.4. Loại, cấp công trình:  

- Loại công trình: Công trình giáo dục  

- Cấp công  trình: Công trình cấp III. 

4. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không có đền bù giải 

phóng mặt bằng và tái định cư. 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 24.500 triệu đồng 
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Trong đó : 

- Chi phí xây dựng 19.165 triệu đồng 

- Chi phí thiết bị 990 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án 584 triệu đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng 1.429 triệu đồng 

- Chi phí khác 105 triệu đồng 

- Chi phí dự phòng 2.227 triệu đồng 

          - Nguồn vốn đầu tư:  

          + Ngân sách tỉnh: 24.500 triệu đồng. 

6. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư:  

Đây là dự án nhóm C, dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án như sau:  

+ Năm thứ nhất: Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình: San ủi mặt 

bằng, Nhà đa năng; Nhà học bộ môn + Thư viện. Vốn ước thực hiện 11.000 

triệu đồng. 

+ Năm thứ hai: Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình: Nhà học 06 

phòng, Nhà hiệu bộ và thiết bị. Vốn ước thực hiện 10.000 triệu đồng.  

          + Năm thứ ba: Thực hiện đầu tư các hạng mục công trình còn lại. Vốn ước 

thực hiện 3.500 triệu đồng. 

Đơn vị tính:Triệu đồng 

Năm Nguồn vốn NSNN Ghi chú 

Tổng cộng 24.500  

Năm thứ nhất 11.000  

Năm thứ hai 10.000  

Năm thứ ba 3.500  

          7. Khái toán sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

8. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định 

sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

8.1. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Trong quá trình thi công 

xây dựng công trình nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu gồm chất thải rắn 

do vật liệu rơi vãi, ô nhiễm không khí do bụi từ xe, máy thi công và vật liệu rơi 

vãi, ô nhiễm tiếng ồn do máy móc tại công trình, chất thải sinh hoạt của công 

nhân... Các bên có liên quan sẽ tổ chức xử lý triệt để các tác động đến môi 
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trường như: Tác động môi trường không khí, nước thải, chất thải rắn, chất thải 

khác, ô nhiễm chấn động và tiếng ồn... 

8.2. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án: Dự án đầu tư 

xây dựng Bổ sung cơ sở vật Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai 

là điều kiện để hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường, giúp cho học sinh có 

chế độ nội trú đảm bảo được chỗ ở, tạo điều kiện để nhà trường tổ chức các hoạt 

đông của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  

9. Phân chia các dự án thành phần (nếu có): Dự án không phân chia 

thành các dự án thành phần. 

10. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Phương thức tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành. 

- Giải pháp bảo vệ môi trường trong thi công và sử dụng dự án:  

 Các nguồn gây ô nhiễm: 

 * Trong quá trình thi công:  Có các loại khí thải như bụi, khí thải, tiếng 

ồn. 

 + Bụi phát sinh do thi công công trình là từ vật liệu xây dựng: Xi măng, 

cát, gạch, vôi vữa. 

 + Khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi 

công, máy hàn cắt kim loại, bơm nước. 

 + Tiếng ồn từ động cơ ô tô, máy trộn, máy đầm bê tông.    

 + Nước thải do sàng rửa vật liệu, trộn bê tông. 

 *  Trong quá trình hoạt động:  

 + Nước thải chủ yếu là nước sinh hoạt và nước mưa. 

 + Chất thải rắn: Chủ yếu là chất thải sinh hoạt thông thường, không có 

khả năng gây độc hại và ô nhiễm môi trường. 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm: 

 *  Trong quá trình thi công: 

 + Thường xuyên tưới nước đường vận chuyển vật liệu trong mùa khô. 

 + Dùng các tấm ni lon che chắn quanh khu vực xây dựng để tránh bụi 

bẩn ra bên ngoài. 

 + Không đổ vật liệu rời từ trên tầng cao xuống mà phải tạo các ống dẫn 

dẫn xuống đất, sau đó thu gom chuyển đến nơi quy định. 
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 + Vận chuyển vật liệu xây dựng bằng xe tải bảo đảm đúng quy định, 

không dùng xe độ chế, không chở quá tải, và có tấm che chắn bằng bạt. 

 + Toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công được thu gom 

đổ đúng nơi qui định. 

 *  Trong quá trình hoạt động: 

 + Nước mưa: Mỗi hạng mục công trình đều có hệ thống thu nước mái đổ 

vào mương nước xung quanh nhà, mương xây bằng gạch, có đan bê tông cốt 

thép, có lỗ để thu nước mặt. Tất cả được gom về một hệ thống thoát nước chung 

của trường. 

 + Nước sinh hoạt: Được xử lý qua các bể tự hoại trước khi dẫn vào giếng 

thấm. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện  

Ia H’Drai./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các Phó GĐ Sở; 

- Lưu VP, KHTC.         

                     GIÁM ĐỐC 

                 
   

 

 

 

 

 

               Phạm Thị Trung 
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