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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB năm 2019 

 
 

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 của 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 trưởng 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 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch 

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

Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2019; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 58/TTr-SXD ngày 

29/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình: Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ 

sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2019, với các nội 

dung như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2019-2020. 

2. Điều chỉnh địa điểm xây dựng, giải pháp thiết kế kỹ thuật công trình cấp 

nước và vệ sinh Trạm Y tế xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, như sau: 

a) Chuyển địa điểm đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh Trạm 

Y tế xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng (gồm: xây mới nhà vệ sinh, bể nước, giếng 

khoan) từ vị trí trạm y tế xã Minh Tiến cũ sang vị trí mới (trong khuôn viên khu 
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đất trụ sở UBND xã Minh Tiến cũ), diện tích khu đất xây dựng công trình là 

1.800m2. 

Cắt giảm hạng mục phá dỡ Nhà vệ sinh hiện trạng của Trạm y tế xã Minh 

Tiến, diện tích xây dựng 4,68m2 do chuyển địa điểm đầu tư xây dựng công trình. 

b) Giải pháp thiết kế công trình sau điều chỉnh: 

- Nhà vệ sinh: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ 

nhật, kích thước theo tim tường (4,53x3,3)m. Chiều cao so với mặt sân: chiều cao 

tôn nền 0,3m, chiều cao nhà 3,6m. Mái bằng, phía trên láng vữa xi măng cát mác 

75, dày 1,5cm tạo độ dốc thoát nước. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: móng xây bằng gạch không nung, vữa xi măng 

cát mác 50, kết hợp giằng móng bằng bê tông cốt thép (BTCT) mác 200; tường 

chịu lực xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 50; sàn mái bằng BTCT 

mác 200, dày 10cm. 

+ Giải pháp thiết kế hoàn thiện: nền bằng bê tông xi măng (BTXM) mác 

200, dày 10cm; lát gạch Ceramic chống trơn, kích thước (300x300)mm; chân 

tường ốp gạch men kích thước (300x450)mm, cao 1,5m. Tường trong, tường 

ngoài nhà lăn sơn; cửa đi, cửa sổ dùng cửa kính khung nhôm, kính mờ dày 5mm.  

+ Giải pháp thiết kế cấp điện, chiếu sáng: nguồn điện cấp cho công trình 

lấy từ nguồn điện chung của Trụ sở UBND xã Minh Tiến hiện trạng. Từ nguồn 

cấp điện đến công tắc điện dùng dây dẫn loại CU/PVC/PVC (2x4)mm2; từ công 

tắc điện đến các bóng điện dùng dây dẫn loại CU/PVC/PVC (2x1,5)mm2, đến 

bình nóng lạnh dùng dây dẫn loại CU/PVC/PVC (2x2,5)mm2 luồn trong ống nhựa 

xoắn đường kính d=16mm ngầm tường. Chiếu sáng bằng đèn ốp trần, công suất 

20W. 

+ Giải pháp thiết kế cấp nước cho các thiết bị vệ sinh: nước từ téc chứa  

dung tích 1m3 chia đến các thiết bị dùng nước, dùng ống nhựa đường kính 

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

R và phụ kiện đồng bộ. 

+ Giải pháp thiết kế thoát nước: 

Nước thải xí, tiểu được thoát vào bể tự hoại, sau khi được xử lý sơ bộ thoát 

ra bể tự ngấm. Nước thải xí, tiểu dùng ống nhựa PVC đường kính d=110mm; 

nước thoát sàn dùng ống nhựa PVC đường kính d=90mm thoát ra hệ thống thoát 

nước chung.  

Thoát nước mái công trình: nước mưa từ mái chảy theo đường ống dẫn 

bằng nhựa PVC, đường kính d=90mm, thoát ra ngoài theo độ dốc tự nhiên của   

địa hình.  

Bể tự hoại đặt ngầm, kích thước bể (2x2x1,45)m. Nắp bể bằng BTCT đá 

(1x2)cm, mác 200, dày 8cm; đáy bể bằng BTCT đá (1x2)cm, mác 200, dày 10cm; 

thành bể xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75. 

Bể tự ngấm đặt ngầm, kích thước bể (0,9x0,9x1,09)m; nắp bể bằng BTCT 
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mác 200, dày 5cm; thành bể xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; 

trong bể xếp các lớp vật liệu lọc: cát hạt thô dày 70cm, đá (1x2)cm dày 11cm, đá 

(2x4) dày 10cm. 

- Giếng khoan: chiều sâu 30m, ống vách bằng ống nhựa PVC đường kính 

d=50mm, ống hút bằng ống nhựa PVC đường kính d=32mm và phụ kiện đồng bộ. 

- Bể chứa nước, kích thước bể (2,62x2,02x1,7)m; đáy và nắp bể bằng 

BTCT mác 200; thành xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

Hộc để máy bơm: xây dựng bên trên tấm đan nắp bể chứa nước, kích thước 

(0,82x0,82x0,8)m. Nắp hộc bằng khung thép bịt tôn; thành xây bằng gạch không 

nung, vữa xi măng cát mác 50. 

3. Dự toán xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã Minh 

Tiến, huyện Hữu Lũng sau điều chỉnh:  246.103.776 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:   220.709.024 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:       7.243.670 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   10.426.266 đồng; 

- Chi phí khác:        7.724.816 đồng. 

 4. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 3.295.425.807 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:         2.745.133.257 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:              90.095.274 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          288.873.083 đồng; 

- Chi phí khác:             145.757.242 đồng; 

- Chi phí dự phòng:           25.566.951 đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

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

vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện Hữu Lũng và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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