
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:        /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình  

Lắp đặt Barie, bốt gác giám sát tại tuyến đường chuyên dụng vận tải  

hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 04/TTr-SXD ngày        

09/01/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Lắp đặt Barie, bốt gác giám sát tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa 

khu vực mốc 1088/2-1089, với các nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Lắp đặt Barie, bốt gác giám sát tại tuyến đường chuyên 

dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Barie, bốt giám sát các hoạt động xuất, 

nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc khu vực mốc 1088/2-

1089, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng chức năng làm việc 

tại cửa khẩu Tân Thanh. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

- Bốt gác làm việc số 01: Công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng = diện 

tích sàn = 29,5m
2
. 
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- Bốt gác làm việc số 02: Công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng = diện 

tích sàn = 20,0m
2
. 

- Xây dựng đường dây cấp điện đến công trình. 

- Lắp đặt thiết bị cho công trình. 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH 

MTV Đầu tư Minh Bảo. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KTS. Lâm Thế Phương. 

7. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 01 bước. 

11. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Bốt gác làm việc số 01 + số 02:  

- Vị trí bố trí công trình: Xây dựng công trình tại vị trí cách đường biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc khoảng 39m.  

- Giải pháp kiến trúc:  

Công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, chia làm 03 phòng làm 

việc (Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch); chiều cao so với mặt sân: Chiều cao 

tôn nền 0,15m, chiều cao nhà 3,42m (tính đến đỉnh mái); Mái lượn sóng lợp tôn 

trên hệ xà gồ thép hình U(100x50x1,5)mm đặt trên tường xây thu hồi. 

+ Bốt gác làm việc số 01: Kích thước nhà theo tim tường (2,5x11,76)m. 

+ Bốt gác làm việc số 02: Kích thước nhà theo tim tường (2,5x7,86)m. 

- Giải pháp kết cấu chính: Viền hộp bằng inox kích thước (60x60)mm 

chạy xung quanh nhà, liên kết chân cột với nền nhà bằng phương pháp hàn 

xuống âm nền và đổ bê tông mác 200 bằng cốt nền; Nền nhà lát gạch ceramic 

kích thước (500x500)mm trên nền bằng bê tông mác 200, dày 150; Cột bằng 

inox tiết diện (60x60x2,0)mm; Tường bằng khung inox tiết diện 

(60x60x2,0)mm, (30x60x1,8)mm, tường dùng vách ngăn bọc tấm Aluminium 2 

mặt màu ghi, ở giữa có chèn xốp để cách âm; Mái dưới bằng thép hộp tiết diện 

(40x80x2,0)mm, (30x60x1,8)mm, mái lợp tôn dày 0,42mm; Mái trên bằng thép 

hộp tiết diện (60x120x1,5)mm, (50x100x1,5)mm, trên lợp tôn dày 0,42mm, bên 

dưới mái tôn và viền xung quanh mái ốp tấm Aluminium dày 4,0mm; Thép hộp 

trang trí xung quanh mái trên tiết diện (30x60)mm, sơn tĩnh điện; Trần bên trong 

phòng làm việc ốp tấm Aluminium cao 2,37m (so với mặt sàn); Sê nô thoát 

nước mái bằng inox tiết diện (20x40x1,5)mm, bên trong bằng tôn lá, bên ngoài 

ốp tấm Aluminium dày 4,0mm; Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa khung nhôm kính. 

- Giải pháp cấp điện, chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy 

từ nguồn điện Trạm biến áp 400KVA-35/0,4KV đặt tại vị trí phía trước chùa 

Tân Thanh đến tủ điện tổng bằng cáp nhôm xoắn (4x50)mm
2
, từ tủ điện tổng 

đến các phòng trong bốt gác số 01+02 bằng dây cáp 

CU/XLPE/DSTA/PVC(2x6)mm
2
, cấp cho chiếu sáng sử dụng dây dẫn 

CU/PVC/PVC(2x1,5)mm
2
, cấp điện cho ổ cắm sử dụng dây dẫn 
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CU/PVC/PVC(2x2,5)mm
2
, cấp điện cho điều hòa sử dụng dây dẫn 

CU/PVC/PVC (2x4)mm
2
. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước: Thoát nước mái công trình: Nước mưa từ 

mái chảy theo đường ống dẫn bằng ống nhựa PVC, đường kính d=90mm thoát 

theo độ dốc địa hình. 

b) Lắp đặt đường dây cấp điện đến công trình gồm: Tủ điện tổng, số lượng 

01 cái; Cáp nhôm xoắn (4x50)mm
2
, tổng chiều dài 2.200m; Dây dẫn cáp 

(4x25)+(1x10)mm
2
, tổng chiều dài 50m; Dây dẫn 2 ruột (2x6)mm

2
, tổng chiều 

dài 1.750m; Dây dẫn 2 ruột (2x4)mm
2
, tổng chiều dài 50m; Dây dẫn 2 ruột 

(2x2,5)mm
2
, tổng chiều dài 70m; Aptomat 3 pha 150A, số lượng 01 cái; 

Aptomat 1 pha 50A, số lượng 02 cái; Chóa đèn + Cần đèn + Bóng đèn cao áp, 

số lượng 02 bộ. 

Sơn kẻ đường bê tông nhựa, chiều dày lớp sơn 3,2mm, diện tích 81,92m
2
. 

c) Lắp đặt thiết bị cho công trình gồm:  Máy vi tính, số lượng 10 bộ; Bàn 

làm việc kích thước (1.200x600x750)mm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine, 

số lượng 10 bộ; Ghế làm việc, số lượng 10 bộ; Tủ đựng tài liệu kích thước 

(1.000x450x1.830)mm, số lượng 10 bộ; Máy in Cannon LBH 2900, số lượng 10 

bộ; Điều hòa nhiệt độ 9000BTU, số lượng 05 bộ; Barie tự động, chiều rộng 

B=3,75m, số lượng 08 bộ; Cổng xếp, tổng chiều dài 20,5m, số lượng 01 bộ; 

Động cơ cổng xếp, số lượng 02 bộ. 

12. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  2.424.386.498 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            1.312.658.408 đồng; 

- Chi phí thiết bị       760.980.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                 34.465.159 đồng; 

- Chi phí tư vấn:                133.585.679 đồng; 

- Chi phí khác:         67.250.277 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      115.446.976 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, 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 phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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