
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc  

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc  

 

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 13/6/2019; 

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 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 2292/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng ở cho học sinh bán 

trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, 

huyện Cao Lộc; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 18/TTr-SXD ngày 

17/02/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 

Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ 

thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường để 

giảm bớt khó khăn về cơ sở vật chất, từng bước tạo điều kiện đảm bảo yêu cầu 

dạy học của trường. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

- Phá dỡ các nhà hiện trạng: 

+ Nhà lớp học, công trình cấp IV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 134m
2
. 
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+ Nhà bảo vệ, công trình cấp IV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 15m
2
. 

- Xây mới: Nhà ở học sinh bán trú (08 phòng); công trình cao 02 tầng, 

diện tích xây dựng 215m
2
, diện tích sàn 430m

2
. 

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

phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: KS. Lưu Bảo Hoan 

7. Địa điểm xây dựng: Tại khuôn viên trường đang quản lý và sử dụng, 

thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc. 

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

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Phá dỡ: 

- Nhà lớp học, công trình cấp IV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 134m
2
. 

- Nhà bảo vệ, công trình cấp IV, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 15m
2
. 

- Phá dỡ bể chứa nước. 

b) Xây mới Nhà ở học sinh bán trú (08 phòng): 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà cao 02 tầng, có mặt bằng hình chữ 

nhật, kích thước theo tim tường (18,3x11,4)m, mặt chính hướng Bắc. Bước gian 

rộng 3,6m; nhịp nhà rộng 3,3m; hành lang phía trước rộng 2,4m. Mỗi tầng bố trí 

cầu thang bộ ở giữa, mỗi bên 02 phòng ở; các phòng ở có vệ sinh khép kín, kích 

thước theo tim tường mỗi phòng (3,6x9)m, trong đó: Không gian ở kích thước 

(6,38x3,38)m (tương đương 21,56m
2
); khu vệ sinh kích thước (1,69x2,18)m 

(tương đương 3,68m
2
); khu phơi kích thước (1,58x2,18)m (tương đương 

3,44m
2
). Phía sau cầu thang bộ bố trí kho chứa đồ, kích thước theo tim tường 

(2,4x3,9)m. Hành lang trước nhà rộng 2,4m. Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm đặt 

trên hệ xà gồ thép hộp (40x100x2)mm, gác lên tường thu hồi. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép có giằng móng 

bằng bê tông cốt thép, mác 200; hệ cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép toàn 

khối sử dụng bê tông mác 200; móng và tường xây bằng gạch không nung, vữa 

xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: Nền nhà lát gạch granite kích thước 

(500x500)mm; mặt bậc, cổ bậc cầu thang bộ, bậc tam cấp láng granito. Khu vệ 

sinh nền lát gạch chống trơn kích thước (300x300)mm, tường trong ốp gạch men 

kích thước (300x450)mm, cao 1,8m; trần bằng thạch cao. Tường, dầm, trần, cột 

trát vữa xi măng cát mác 75, sơn hoàn thiện 03 nước theo màu chỉ định. Hệ 

thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa thép, sơn tĩnh điện, kính trắng dày 5mm; hoa sắt 

cửa sổ, hành lang khu phơi bằng thép đặc, tiết diện (12x12)mm. Lan can hành 

lang, cầu thang bộ: Tay vịn bằng inox tròn, đường kính d=60mm, cao 1,1m so 

với mặt nền, sàn; các thanh đứng bằng inox vuông tiết diện (15x15)mm (hành 

lang lắp cách nhau 15cm, cầu thang lắp cách nhau 10cm). 

- Giải pháp thiết kế cấp điện: Từ tủ điện tổng điện cấp cho bảng điện các 
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phòng sử dụng dây dẫn Cu/PVC (2x4)mm
2
; từ bảng điện cấp cho ổ cắm sử dụng 

dây dẫn Cu/PVC (2x2,5)mm
2
, cấp cho hệ thống chiếu sáng, quạt sử dụng dây 

dẫn Cu/PVC (2x1,5)mm
2
; hệ thống dây dẫn được luồn trong ống nhựa xoắn, 

đường kính d=21mm, 16mm, đi ngầm tường. Chiếu sáng trong phòng sử dụng 

bóng tuýp dài 1,2m, công suất 30W; chiếu sáng hành lang, khu vệ sinh sử dụng 

bóng tròn ốp trần đường kính d=350mm, công suất 20W. Thông gió nhân tạo sử 

dụng quạt trần đảo 55W, kích thước (450x210x450)mm. 

- Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước: 

+ Bể chứa nước: Bể ngầm, kích thước bể (3,5x2,5x2)m; lót đáy bằng bê 

tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy bể, mặt bể bằng bê tông cốt thép mác 

200, dày 12cm; thành bể xây gạch đặc, vữa xây bằng xi măng cát mác 75, dày 

22cm; lòng bể láng vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi nguyên chất. 

+ Cấp nước: Từ bể chứa nước ngầm, nước bơm lên téc nước (đặt trên sàn 

mái, dung tích 3m
3
), sử dụng máy bơm (Q=3m

3
/h, H=32m) và hệ thống đường 

ống nhựa, đường kính d=32mm, dài 30m. Nước cấp cho thiết bị vệ sinh sử dụng 

ống nhựa d=32mm, 20mm và 25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống 

nhựa PPR và phụ kiện đồng bộ. 

+ Thoát nước mái: Nước mái được thu gom bằng hệ thống sê nô mái, 

thoát trực tiếp xuống hè qua đường ống nhựa đứng PVC, d=90mm. 

+ Nước xí, tiểu thoát ra bể tự hoại bằng đường ống nhựa đường kính 

d=110mm, đi ngầm. Nước rửa, nước sàn, nước đã được xử lý từ bể tự hoại thoát 

trực tiếp ra khu đất trống (taluy âm, phía Tây công trình) bằng đường ống nhựa 

đường kính d=90mm, đi ngầm. Toàn bộ hệ thống ống thoát nước sử dụng ống 

nhựa PVC và phụ kiện đồng bộ. 

+ Bể tự hoại: Bể ngầm, kích thước (3,96x2,14x2)m; lót đáy bể bằng bê 

tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy bể, mặt bể bằng bê tông cốt thép mác 

200, dày 10cm; thành bể xây gạch đặc, bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 22cm; 

lòng bể láng vữa xi măng mác 75, dày 2cm, đánh màu bằng xi nguyên chất. 

- Giải pháp thiết kế phòng cháy, chữa cháy: Bố trí 01 tủ chứa bình chữa 

cháy bằng kim loại tại trục 3 (từ B-C), kích thước tủ (650x800x200)mm, tủ chứa 

04 bình chữa cháy xách tay loại ABC; kết hợp nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, 

chữa cháy đồng bộ. 

- Giải pháp thiết kế chống mối:  

+ Chống mối chân tường: Đào hào dọc theo chân tường (tầng 1) của toàn 

bộ công trình; hào trong tường rộng 0,5m, hào ngoài tường rộng 0,4m, sâu 

10cm; lòng hào (trong và ngoài) tạo các lỗ đường kính d=18cm, sâu 35cm, các 

lỗ cách đều nhau 30cm và cách mép tường 20cm; sử dụng thuốc chống mối 

dạng dung dịch lỏng bơm vào các lỗ đã tạo trong lòng hào, định mức: Hào trong 

5lít/m
2
, hào ngoài 8lít/m

2
. 

+ Chống mối nền: Trước khi đổ bê tông nền công trình tiến hành phun 

thuốc chống mối trực tiếp trên toàn bộ bề mặt lớp đất tôn nền (đầm chặt k=0,95) 

của công trình; định mức phun 5lít/m
2
. 
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- Hè bê tông quanh nhà: bố trí hè bằng bê tông xi măng mác 200, dày 

10cm xunh quanh toàn bộ công trình; mặt chính phía trước rộng 1,5m, các mặt 

còn lại rộng 0,9m so với mép chân tường ngoài nhà. 

11. Giá trị dự toán xây dựng: 3.309.076.877 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  2.611.809.545 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:     115.721.446 đồng; 

- Chi phí tư vấn:      360.230.910 đồng; 

- Chi phí khác:        63.739.887 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      157.575.089 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA của Dự án Giáo dục THCS  khu vực 

khó khăn nhất giai đoạn 2 và vốn đối ứng của tỉnh. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 

14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

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, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc 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 (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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