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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 481/HĐND                                  Lâm Đồng, ngày 19 tháng  11 năm 2020 

V/v đính chính nội dung Phụ lục 

 II-12 ban hành kèm theo Nghị  

quyết số 182/NQ-HĐND ngày 

   15/7/2020 của HĐND tỉnh. 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Thường trực HĐND tỉnh nhận được Văn bản số 9168/UBND-KH ngày 

11/11/2020 của UBND tỉnh về việc đính chính nội dung chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ka Đơn 2 và Pró, huyện Đơn Dương (do 

sơ suất trong quá trình soạn thảo Tờ trình số 5545/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của 

UBND tỉnh). 

Trên cơ sở kểt quả rà soát của Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực HĐND 

tỉnh đính chính nội dung khoản b, mục 2, Phụ lục II-12 ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 182/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh như sau: 

- Nội dung đã phê duyệt: Xây dựng mới khối hành chính quản trị, 07 phòng 

học, 04 phòng chức năng, các phòng phục vụ học tập: Cao 03 tầng, diện tích xây dựng 

419 m2, diện tích sàn 1.180 m2. 

- Đính chính thành: Xây dựng mới khối hành chính quản trị, 07 phòng học, 04 

phòng chức năng, các phòng phục vụ học tập: Cao 03 tầng, diện tích xây dựng 660 m , 

diện tích sàn 1.973 m2. 

Văn bản nàv là một bộ phận không thể tách rời Phụ lục II-12 kèm theo Nghị 

quyết số 182/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh./. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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