
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 2406/TTr-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định nhiệm vụ khảo sát và dự toán chuẩn bị đầu tư  

bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

Dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động; 

Căn cứ Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 về quy định 

mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu 

cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn; 

Căn cứ Công văn số 5001/UBND-CN ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán; thẩm định dự án 

đối với các dự án không có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh; 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nhiệm vụ 

khảo sát và dự toán chuẩn bị đầu tư bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, với các nội 

dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động 

cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhằm tập trung xây dựng cơ sở vật chất, 

trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đạt tiêu chuẩn của một trường 

THPT chuyên trọng điểm chất lượng cao, đủ điều kiện phục vụ các hoạt động 

giáo dục toàn diện, công tác học tập, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia 
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và nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh. 

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học và các hoạt động, 

cụ thể: 

- Bộ thiết bị phòng học đa năng: 01 bộ. 

- Màn hình tương tác thông minh: 08 bộ. 

- Bảng thông minh: 20 bộ. 

- Bàn ghế học sinh linh hoạt: 180 bộ. 

- Bàn, ghế học sinh 2 chỗ ngồi: 300 bộ. 

- Bàn, ghế giáo viên: 33 bộ. 

- Máy vi tính: 30 bộ. 

- Màn hình Led (Hội trường): 01 bộ. 

- Bộ âm thanh (Hội trường): 01 bộ. 

- Bộ bàn, ghế phòng đợi giáo viên: 01 bộ. 

- Bộ bàn ghế phòng khách: 01 bộ. 

4. Nhóm dự án: Nhóm C. 

5. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 

6. Tổng mức đầu tư dự án: 4.000 triệu đồng (Bốn tỷ đồng chẵn). 

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn 

ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo). 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

9. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022-2024. 

II. Nội dung đề nghị thẩm định: 

1. Nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

1.1. Nội dung thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: 

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, hiện trạng máy móc thiết bị 

hiện có tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

- Thu thập các tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, điều kiện về hạ 

tầng kỹ thuật để làm cơ sở đề xuất báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Nghiên cứu cơ sở pháp lý, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án. 

- Phân tích, đánh giá sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa 

điểm thực hiện dự án. 

- Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

- Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân 

tích, lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tư; lựa chọn hình thức đầu 

tư. 
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- Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa 

điểm đầu tư. 

- Phương án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án. 

- Đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường. 

- Phương án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có). 

- Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chính thực hiện đầu 

tư. 

- Xác định tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn. 

- Xác định chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai 

đoạn khai thác dự án. 

- Tổ chức quản lý dự án, phân tích lựa chọn hình thức tổ chức quản lý thực 

hiện dự án, đề xuất mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến 

quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự án. 

- Phân tích hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh; khả năng thu hồi vốn đầu tư (nếu có). 

- Kết luận và kiến nghị đề xuất. 

1.2. Nội dung sản phẩm hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: 

- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (sau thẩm định): 10 bộ. 

- Thành phần hồ sơ, gồm:  

+ Thuyết minh, tổng mức đầu tư và các bảng tính, phụ lục tính toán và các 

tài liệu, văn bản pháp lý kèm theo. 

+ Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ của dự án (nếu có). 

+ Bản vẽ hiện trạng các khu vực của dự án, bản vẽ sơ đồ bố trí máy móc 

thiết bị (nếu có). 

2. Dự toán chuẩn bị đầu tư bước khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi 

2.1. Số lượng và thời gian chuyên gia thực hiện: 

STT Vị trí đảm nhiệm 

Số 

lượng 

(người) 

Yêu cầu trình độ 

chuyên môn và 

 kinh nghiệm (năm) 

Thời gian 

thực hiện 

(tháng) 

1 Chủ nhiệm lập dự án 01 Đại học, 07 năm 0,5 

2 
Đánh giá hiện trạng, 

thuyết minh kỹ thuật 
01 Đại học, 05 năm 0,5 

3 Lập dự toán 01 Đại học, 05 năm 0,5 

2.2. Dự toán thực hiện: 40.923.000 đồng (Bốn mươi triệu, chín trăm hai 

mươi ba nghìn đồng chẵn). 
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Stt Hạng mục Ký hiệu Diễn giải Chi phí (đồng) 

1 Chi phí chuyên gia CCG Bảng tính chi phí chuyên gia 17.664.000  

2 Chi phí quản lý CQL CCG*55% 9.715.200  

3 Chi phí khác CK Bảng tính chi phí khác 7.085.389  

4 
Thu nhập chịu thuế tính 

trước 
TN (CCG+CQL)*6% 2.737.920  

5 Thuế giá trị gia tăng VAT (CCG+CQL+CK+TN)*10% 3.720.251  

 Tổng cộng:  CCG+CQL+CK+TN+VAT 40.922.760  

 Tổng cộng (làm tròn)   40.923.000  

(Có hồ sơ nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi tiết đính kèm) 

III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 

1. Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Trị Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn. 

2. Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát và dự toán chuẩn bị đầu tư bước khảo sát, lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi. 

3. Các văn bản khác có liên quan. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị thẩm định 

nhiệm vụ khảo sát và dự toán chuẩn bị đầu tư bước khảo sát, lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án: Trang thiết dạy học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để Sở 

Giáo dục và Đào tạo có căn cứ triển khai các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thị Hương 

 


		2021-11-11T14:53:04+0700


		2021-11-11T17:23:16+0700


		2021-11-12T07:28:20+0700




