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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 30/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án Nhà vòm bảo vệ và Bể bơi phòng chống  
đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

 thành phố Phan Rang Tháp Chàm ______________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHOÁ X KỲ HỌP THỨ 14   

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Theo Công văn số 71/CV-QPT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Quỹ Cộng 

đồng phòng tránh thiên tai về việc thống nhất tài trợ bể bơi phòng chống đuối 
nước cho học sinh tại tỉnh Ninh Thuận; 

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây 
dựng Nhà vòm bảo vệ và Bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh tại 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Báo 
cáo thẩm tra số 153/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 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 Nhà vòm bảo vệ và Bể bơi 

phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư, 
với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu hoàn thiện 
kỹ năng, phòng chống đuối nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn. 

2. Quy mô đầu tư: Dự án Nhà vòm bảo vệ và Bể bơi phòng chống đuối 
nước cho học sinh tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gồm các hạng mục 
chính sau: 

a) Về xây lắp: 
- Nhà vòm bảo vệ và bể bơi: diện tích xây dựng 224,44m2. 
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+ Bể bơi: thành và đáy bể bơi kết cấu bằng BTCT, ốp gạch ceramic. 
+ Nhà vòm bảo vệ bể bơi: kết cấu bằng móng BTCT, mái lợp bằng tấm 

lấy sáng. 
-  Phòng kỹ thuật + nhà tắm: 01 tầng, diện tích 12,22m2. 
b) Thiết bị phục vụ bể bơi. 
3. Nhóm, loại dự án:  
- Nhóm dự án: nhóm C. 
- Loại công trình: dân dụng. 
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.270.290.000 đồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: vốn Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và 

Vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể: 
ĐVT: đồng. 

Năm Vốn Quỹ cộng đồng 
phòng tránh thiên tai 

Vốn ngân sách địa phương 
giai đoạn 2021 - 2025 

2020 600.000.000  
2021  670.290.000 

Tổng cộng 600.000.000 670.290.000 

6. Địa điểm và phạm vi đầu tư: trong khuôn viên Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

7. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: năm 2020 - 2021. 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để quyết định đầu tư dự 
án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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