
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu Lân, Trường phổ 

thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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;   

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 138/TTr-SXD ngày 

08/12/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu Lân, Trường phổ thông dân 

tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình như sau: 

1. Tên công trình: Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu 

Lân, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lân, huyện Lộc 

Bình. 

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

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

3. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà 

trường; đáp ứng nhu cầu tối thiểu về phòng học và phục vụ học tập theo tiêu chí 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho học sinh và nhà trường, đảm bảo cho 

học sinh có đủ những điều kiện thiết yếu nhất trong học tập, rèn luyện. 

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

a) Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu Lân 
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- Cải tạo nâng cấp nhà 1 phòng ở bán trú, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 

40m2. 

- Cải tạo sửa chữa nhà 2 phòng ở bán trú học sinh, cao 01 tầng, diện tích 

xây dựng 38m2;  

- Xây mới nhà vệ sinh, nhà tắm cho học sinh bán trú, diện tích xây dựng 

44m2. 

b) Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lân 

- Cải tạo sửa chữa nhà 4 phòng học cũ làm phòng ở bán trú cho học sinh, 

cao 01 tầng, diện tích xây dựng 233m2. 

- Cải tạo sửa chữa nhà 2 phòng ở bán trú học sinh đã bị hư hỏng xuống 

cấp nghiêm trọng nhất, cao 01 tầng, diện tích xây dựng 50m2. 

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

phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Hùng Vương. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KTS. Đồng Vũ Toại. 

7. Địa điểm xây dựng: trong khu đất do các trường đang quản lý và sử 

dụng tại thôn Vinh Tiên, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình. 

8. Số bước thiết kế: 01 bước. 

9. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu Lân 

- Cải tạo nhà 1 phòng ở bán trú học sinh: 

+ Lát toàn bộ nền nhà bằng gạch men kích thước (500x500)mm, diện tích 

38m2.  

+ Trát toàn bộ tường trong và ngoài nhà bằng vữa xi măng cát mác 75, 

dày 1,5cm, diện tích 147m2. Sơn tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước 

phủ; diện tích 147m2. 

+ Làm trần nhà bằng tôn dày 0,35mm, khung xương thép hộp 

(40x40)mm, diện tích 37,8m2. 

+ Thay mới 02 cửa đi, kích thước (1,0x2,0)m và 02 cửa sổ kích thước 

(0,7x1,0)m bằng cửa hỗn hợp kim loại kính, kính trắng dày 5mm. + Sơn lại hoa 

sắt cửa sổ (02 bộ) 1 nước lót, 2 nước phủ. 

+ Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ; lắp mới hệ thống điện gồm: 06 bóng 

đèn huỳnh quang công suất 40W-220V, 02 quạt trần 46W-220V; dây ra công tắc 

và bóng đèn dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm được luồn trong ống nhựa xoắn 

d=16mm đi ngầm trong tường. 

- Cải tạo nhà 2 phòng ở bán trú học sinh: 

+ Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi ve cũ tường trong và ngoài nhà, tổng diện tích 

179m2; sau đó sơn lại tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ, phía 

trong nhà sơn màu ghi sáng, ngoài nhà sơn màu vàng nhạt, tổng diện tích 

179m2. 
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+ Lát toàn bộ nền nhà gạch men kích thước (500x500)mm, diện tích 

37m2.  

+ Làm trần bằng tôn dày 0,35mm, khung xương thép hộp tiết diện 

(40x40)mm, diện tích 37m2. 

+ Thay mới 02 cửa đi, kích thước (0,87x2,0)m và 02 cửa sổ kích thước 

(0,7x1,0)m bằng cửa hỗn hợp kim loại kính, kính trắng dày 5mm.  

+ Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ; lắp mới hệ thống điện gồm: 08 bóng 

đèn huỳnh quang công suất 40W-220V, 02 quạt trần 46W-220V; dây ra công tắc 

và bóng đèn dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm được luồn trong ống nhựa xoắn 

d=16mm đi ngầm trong tường; 

- Cải tạo nhà tắm, vệ sinh học sinh: 

+ Phá dỡ toàn bộ nhà tắm cũ diện tích 8,64m2. 

+ Xây mới nhà tắm, vệ sinh: (tại vị trí nhà tắm cũ đã phá dỡ); 

Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, 

kích thước theo tim tường (9,6x4,2)m. Chiều cao tôn nền 0,2m; chiều cao công 

trình 4,2m; Mái dốc, lợp tôn tráng kẽm dày 0,42mm trên xà gồ thép 

U(80x40x2)mm gác trên tường thu hồi cao xây cao 1,2m;   

Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng xây bằng gạch chỉ không nung, vữa xi 

măng cát mác 50; dầm, giằng móng bê tông cốt thép mác 200; tường móng, 

tường nhà, tường thu hồi xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50;  

Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; 

tường trong nhà ốp gạch men (300x450)mm cao 1,8m; tường trong và ngoài nhà 

quét vôi ve 3 nước (quét trong nhà màu ghi sáng, ngoài màu vàng nhạt); cửa đi 

bằng hỗn hợp kim loại kính. 

Giải pháp cấp điện: Dây dẫn ra công tắc và bóng đèn dùng dây PVC tiết 

diện (2x1,5)mm được luồn trong ống nhựa xoắn d=16mm đi ngầm trong tường; 

chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang công suất 20W-220V.  

Giải pháp cấp nước: Nước được lấy nguồn từ bể nước đã có ở phía Tây 

Bắc của nhà trường. Ống cấp nước sử dụng ống PP-R, d=32mm và d=25mm.  

Giải pháp thoát nước: Nước thải từ bệ xí, bệ tiểu được thu dẫn vào bể tự 

hoại qua đường ống d=110mm và d=90mm, sau khi xử lý lắng lọc sơ bộ được 

dẫn thoát ra ngoài theo hệ thống thoát nước chung. Nước thoát sàn vệ sinh được 

thu từ phễu sàn thu về hố ga thoát nước ngoài nhà, từ đó dẫn ra hệ thống thoát 

nước bên ngoài. Hệ thống thoát nước sử dụng ống PVC đặt ngầm. 

Bể tự hoại: Được bố trí ở phái Tây Nam của nhà tắm, nhà vệ sinh xây 

mới; bể tự hoại đặt ngầm; kích thước bể (3,02x2,02x1,7)m; lót đáy bể bằng bê 

tông xi măng mác 100, dy 15cm; đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, 

dày 10cm; thành bể xây bằng gạch chỉ không nung vữa xi măng cát mác 75; trát 

trong bằng vữa xi măng cát mác 75; láng đáy bể bằng vữa xi măng cát mác 75, 

dày 2cm.  
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b) Trường PTDT bán trú THCS xã Hữu Lân:  

- Cải tạo nhà 4 phòng học cũ làm nhà ở bán trú học sinh:  

+ Tháo dỡ toàn bộ mái fibrô xi măng và xà gồ (vì kèo sử dụng lại); lợp lại 

mái bằng tôn tráng kẽm dày 0,42mm, xà gồ thép U(80x40x2)mm, diện tích 

276,5m2. 

+ Tháo dỡ toàn bộ trần tấm nhựa + khung xương; làm lại trần nhà bằng 

tôn dày 0,35mm, khung xương thép hộp (40x40)mm, diện tích 205,5m2. 

+ Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ; lắp mới hệ thống điện gồm: chiếu 

sáng bằng 24 đèn huỳnh quang 40W-220V; 08 quạt trần 46W-220V. Dây dẫn ra 

công tắc và bóng đèn dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm được luồn trong ống 

nhựa xoắn d=16mm đi ngầm trong tường.  

+ Tháo dỡ toàn bộ 04 cửa đi và 12 cửa sổ cửa kính gỗ nhóm IV, kích 

thước cửa đi (1,2x2,2)m, kích thước cửa sổ (1,8x1,3)m; thay mới cửa đi và cửa 

sổ bằng cửa hỗn hợp kim loại kính, kính trắng dày 5mm.  

+ Cạo gỉ toàn bộ 12 bộ hoa sắt cửa sổ (hoa sắt sử dụng lại); sơn lại hoa sắt 

cửa sổ 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn màu ghi sáng.  

+ Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền, gạch nung đỏ kích thước (200x200)mm; 

lát lại nền bằng gạch men kích thước (500x500)mm, diện tích 206,5m2. 

+ Phá dỡ toàn bộ vữa láng trát bậc tam cấp; láng trát lại bậc tam cấp, vữa 

xi măng cát mác 75, dày 2cm, có trát mũi bậc.  

+ Phá dỡ các bục giảng cũ, khối lượng 0,56m3. 

+ Phá dỡ vữa trát tường ngoài nhà, tường trong nhà đến độ cao 0,9m so 

với nền nhà, diện tích 173,4m2; phần còn lại cạo bỏ vôi ve cũ và vệ sinh sạch, 

diện tích 163,7m2; trát lại phần tường phá dỡ bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 

1,5cm.  

+ Sơn trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ; trong nhà sơn màu ghi 

sáng, ngoài nhà sơn màu vàng nhạt, diện tích 475,2m2. 

- Cải tạo nhà 2 phòng ở bán trú học sinh: 

+ Tháo dỡ toàn bộ mái fibrô xi măng và xà gồ; làm lại mái tôn tráng kẽm 

dày 0,42mm, xà gồ thép U (80x40x2)mm, diện tích 61,92m2. 

+ Tháo dỡ toàn bộ trần tấm nhựa + khung xương; làm lại trần nhà bằng 

tôn dày 0,35mm, khung xương thép hộp (40x40)mm, diện tích 41,6m2. 

+ Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện cũ; lắp mới hệ thống điện, chiếu sáng 

bằng 04 đèn huỳnh quang 40W-220V, 02 quạt trần 46W-220V. Dây dẫn ra công 

tắc và bóng đèn dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm được luồn trong ống nhựa 

xoắn d=16mm đi ngầm trong tường. 

+ Tháo dỡ toàn bộ 02 cửa đi và 02 cửa sổ cửa kính gỗ nhóm IV, kích 

thước cửa đi (1x2,2)m, kích thước cửa sổ (0,9x1,3)m; thay mới cửa đi và cửa sổ 

bằng cửa hỗn hợp kim loại kính, kính trắng dày 5mm. 

+ Cạo gỉ toàn bộ 02 hoa sắt cửa sổ (hoa sắt sử dụng lại); sơn lại hoa sắt 

cửa sổ 1 nước lót, 2 nước phủ, sơn màu ghi sáng.  
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+ Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền, gạch nung đỏ (200x200)mm; lát lại nền 

bằng gạch men kích thước (500x500)mm, vữa xi măng cát mác 75, diện tích 

42m2. 

+ Phá dỡ toàn bộ vữa láng trát bậc tam cấp; láng trát lại bậc tam cấp, vữa 

xi măng cát mác 75, dày 2cm, có trát mũi bậc.  

+ Cạo bỏ lớp vôi ve tường trong và ngoài nhà; sơn trong và ngoài nhà 1 

nước lót, 2 nước phủ, trong nhà sơn màu ghi sáng, ngoài nhà sơn màu vàng nhạt, 

diện tích 246,7m2.  

11. Tổng mức đầu tư:     1.212.990.529 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:     979.348.112 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:         39.447.252 đồng; 

- Chi phí tư vấn:      119.994.630 đồng; 

- Chi phí khác:        16.439.082 đồng;  

- Chi phí dự phòng:                57.761.454 đồng.  

12. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng 

dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp 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 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH-NC, KGVX, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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