II

1

Lĩnh vực giáo
dục

6

thuật

- Giai đoạn 20212022: 5.000.000.000
đồng + Giá trị quyết
toán được duyệt còn
lại.

40.449.879.000

- Đầu tư xây
dựng
Trường Tiểu
học Thới
Ngân sách thành phố:
Thuận 2 với
- Giai đoạn 2019 quy mô 22
2020: 10.000.000.000
phòng học, 40.449.879.000 - Giai đoạn 2021 các phòng
2022: 30.449.879.000
chức năng và
các hạng mục
phụ trợ
- Xây dựng hoàn thiện cơ sở
hạ tầng, quy mô trường, lớp ở - Tổng diện
Trường tiểu học Thới Thuận 2 tích khu đất:

- Xây dựng Trường Tiểu học
Thới Thuận 2 hoàn chỉnh,
nhằm đáp ứng nhu cầu mở
rộng quy mô đào tạo nguồn
Trường Tiểu học
nhân lực chất lượng cao đủ về
Thới Thuận 2, UBND số lượng, đảm bảo về chất
quận Thốt Nốt, quận lượng, đáp ứng yêu cầu phát
thành phố Cần Thốt Nốt triển kinh tế - xã hội của quận
Thơ
Thốt Nốt nói riêng và thành
phố Cần Thơ nói chung.

Nhà
truyền
thống và nhà ở
cán bộ Trường
Quân sự thành
phố Cần Thơ

- Bảo đảm điều kiện làm việc,
sinh hoạt, sẵn sàng chiến đấu
cho chiến sỹ trong Ban Chỉ huy
Quân sự huyện Thới Lai.

cầu nhiệm vụ được giao.
SKHĐT
ngày
21/6/2019

Thốt
Nốt

Đã thẩm
định tại
Báo cáo số
2019 1768/BC2022
SKHĐT
ngày
02/7/2019

- Đầu tư xây dựng nhà ở cho
Ngân sách thành phố:
cán bộ giảng viên của trường
- Giai đoạn 2019Đã thẩm
cũng như cán bộ học tập các
Xây dựng
2020: 2.500.000.000
định tại
Bộ Chỉ
lớp kiến thức quốc phòng - an
mới nhà
đồng.
Báo cáo số
huy
ninh tại trường, xây dựng nhà
2019 truyền thống
- Giai đoạn 2021- Ô Môn
1661/BCQuân sự
2022
truyền thống của trường với
5.999.126.000
và nhà ở cán
2022: 3.000.000.000
SKHĐT
thành
mục tiêu góp phần giáo dục
bộ
đồng + Giá trị quyết
ngày
phố
truyền thống nhà trường cho
toán được duyệt còn
21/6/2019
cán bộ chiến sỹ công tác và
lại.
học tập tại trường.

phố

44
CÔNG BÁO/Số 55+56/Ngày 31-7-2019

