
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  

Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện 

Văn Lãng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 06/TTr-SXD ngày 

10/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường 

Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung hạng mục và thời gian thực 

hiện dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế và công năng sử dụng. 

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

2.1. Điều chỉnh tổng mặt bằng: 

- Điều chỉnh diện tích sử dụng đất của dự án từ 3.760m2 xuống 3.720m2. 

- Thay đổi vị trí xây dựng các công trình Nhà lớp học, Nhà bảo vệ và Nhà   

để xe. 

2.2. Điều chỉnh thiết kế: 

- Nhà lớp học: Thay đổi kích thước gạch lát nền, gạch ốp chân tường, bổ 

sung khung đỡ bàn đá bằng inox; bổ sung ốp đá granit bậc tam cấp. 

- Nhà hành chính: Thay thế lan can thép hành lang bằng lan can inox; bổ 
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sung khung đỡ bàn đá bằng inox; bổ sung ốp đá granit bậc tam cấp  

- Nhà để xe: Mặt bằng nhà hình rẻ quạt, kích thước cạnh (8,7x8,7)m 

- Cổng chính và cổng phụ: Thay đổi cánh cổng trường bằng thép trượt trên 

ray bằng cánh cổng mở. 

- Nhà bếp: Điều chỉnh bàn bếp số 1; tháo dỡ 03 chậu rửa  

- Nhà để bình ga và nhà để máy bơm: Bổ sung nhà để bình ga kích thước 

(2,1x2,1x2)m và nhà để máy bơm kích thước (3x2,1x1,9)m  

2.3. Bổ sung các hạng mục khác: 

- Bổ sung sân lát gạch Terrazzo trước cổng trường, diện tích 116,7m2 và 

sân bê tông phía sau các nhà lớp học, nhà hành chính và nhà bếp, diện tích 

472m2. 

- Bổ sung sân khấu trước sảnh nhà hành chính, kích thước (7,4x4,0)m và 

18 bồn trồng cây. 

- Điều chỉnh chiều dài tường rào từ 186,5m lên thành 242,8m (do thay đổi 

diện tích sử dụng đất của dự án). 

- Bổ sung đoạn kè đá hộc dài 5,5m, xây dựng ở phía sau nhà hành chính. 

- Rãnh thoát nước: Điều chỉnh độ sâu đáy rãnh theo cao độ sân thoát nước 

của hộ dân theo hướng dốc từ cổng về phía nhà bếp, chiều dài giảm từ 112m 

xuống 96m. 

2.4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh:     28.967.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:      24.738.913.225 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:          479.710.017 đồng; 

- Chi phí tư vấn:        2.089.593.523 đồng; 

- Chi phí khác:                    132.702.696 đồng; 

- Chi phí dự phòng:           479.185.539 đồng; 

- Chi phí bồi thường GPMB:                    1.046.895.000 đồng. 

2.4. Thời gian thực hiện: Năm 2013-2020. 

3. Các nội dung khác không đề cập taị Quyết điṇh này giữ nguyên theo 

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

và Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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