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QUYẾT ĐỊNH 

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

 công trình Cải tạo một số công trình, hạng mục công trình  

cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đơn vị trực thuộc 

 

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 72/TTr-SXD ngày  

08/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Cải tạo một số công trình, hạng mục công trình cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

và đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo một số công trình, hạng mục công trình cơ quan 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đơn vị trực thuộc. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu đầu tư: cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp, bảo đảm 

cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt của cán bộ trực thuộc Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. 
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5. Quy mô đầu tư xây dựng 

a) Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc 

- Cải tạo nhà nghỉ quân nhân số 01: công trình cao 02 tầng, diện tích xây 

dựng 195m2; diện tích sàn 395m2. 

- Cải tạo nhà nghỉ quân nhân số 02: công trình cao 02 tầng, diện tích xây 

dựng 228,7m2; diện tích sàn 457,4m2. 

b) Cải tạo nhà nghỉ quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng: 

công trình cao 03 tầng, diện tích xây dựng 247m2; diện tích sàn 747m2. 

c) Cải tạo nhà dân quân thường trực biên giới xã Thanh Long, huyện Văn 

Lãng, diện tích xây dựng = diện tích sàn 390m2. 

d) Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn 

- Cải tao nhà chỉ huy quân sự công trình cao 02 tầng, diện tích xây dựng 

198,5m2; diện tích sàn 397m2. 

- Cải tạo phòng ở cán bộ điều tra hình sự. 

- Khuôn viên cây xanh nhà trực ban. 

- Cải tạo đường nội bộ xung quanh bờ ao. 

6. Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công 

ty TNHH xây dựng Trọng Quang. 

7. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Cao Lộc, huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn; trong khuôn viên đất 

Nhà dân quân thường trực biên giới tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. 

8. Diện tích sử dụng đất 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Cao Lộc, diện tích 11.026m2. 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện Hữu Lũng, diện tích 10.058m2. 

- Nhà dân quân thường trực biên giới xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, 

diện tích 390m2. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện thành phố Lạng Sơn, diện tích 7.347m2 

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm C, loại công trình dân 

dụng, cấp III.   

10. Số bước thiết kế: 01. 

11. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

11.1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Lộc 

a) Cải tạo nhà nghỉ quân nhân số 01: 

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Phá dỡ tường ngăn phòng vệ sinh để mở rộng, xây lại tường ngăn tại các 

trục: D:(1-2), D:(2-3); D:(3-4); D:(5-6); D:(6-7). 
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- Tháo dỡ trần cũ hiện trạng, lắp đặt mới trần nhựa tấm thả, kích thước 

(600x600)mm. 

- Phá dỡ gạch lát nền và gạch ốp tường hiện trạng nhà vệ sinh, lát lại bằng 

gạch ceramic chống trơn kích thước (300x300)mm, ốp gạch (300x600)mm tới 

trần nhựa tấm thả. 

- Phá nền gạch hiện trạng trong và ngoài hành lang, lát lại bằng gạch 

ceramic (600x600)mm. 

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi (D1), cửa đi (D2), cửa sổ (S1), cửa đi nhà vệ 

sinh (DW), ô thoáng nhà vệ sinh (SW); thay mới bằng cửa nhôm hệ xingfa, kính 

dày 6,38mm; hoa sắt cửa sổ (S1) làm bằng thép vuông đặc (14x14)mm. 

- Cạo lớp sơn cũ, sơn lại tay vịn, hoa sắt lan can cầu thang và ô lấy gió ở  

hành lang tại trục (C-D):(4-5). 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện trong nhà; thay thế bằng loại dây điện 

cấp cho tủ điện (TDT2) sử dụng loại dây Cu/XLPE/PVC (4x10)mm2, từ các tủ 

điện cấp ra ổ cắm bằng dây Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2, cấp cho chiếu sáng, quạt 

trần dùng dây Cu/XLPE/PVC (2x1,5)mm2; cấp cho điều hòa, nóng lạnh dùng 

dây Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2. Toàn bộ hệ thống dây điện được luồn trong ống 

nhựa xoắn đường kính d=20mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng bằng đèn tuýp 

LED 36W bán nguyệt và led ốp trần 14W; sử dụng quạt trần 3 cánh. Mỗi tủ điện 

đều có aptomat bảo vệ.  

- Tháo dỡ hệ thống nước và các thiết bị vệ sinh trong nhà, cải tạo, thay thế 

bằng ống nhựa PVC đường kính 110mm để thoát nước xí, tiểu, nước thải từ nhà 

vệ sinh, nhà tắm thoát ra bể tự hoại, nước sau khi được xử lý tại bể tự hoại thoát 

ra hệ thống thoát nước khu vực bằng ống PVC D=110mm. Lắp đặt mới các thiết 

bị vệ sinh (gồm: vòi hoa sen, xí bệt, vòi xịt, chậu rửa 1 vòi, kệ kinh, gương, . . .). 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng; đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 

b) Cải tạo nhà nghỉ quân nhân số 02:  

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện trong nhà; thay thế bằng loại dây điện 

cấp cho tủ điện (TDT) sử dụng loại dây Cu/XLPE/PVC (4x10)mm2, từ các tủ 

điện cấp ra ổ cắm bằng dây Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2, cấp cho chiếu sáng, quạt 

trần dùng dây Cu/XLPE/PVC (2x1,5)mm2. Toàn bộ hệ thống dây điện được 

luồn trong ống nhựa xoắn đường kính d=20mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng 

bằng đèn tuýp LED 36W bán nguyệt và led ốp trần 14W; sử dụng quạt trần 3 

cánh. Mỗi tủ điện đều có aptomat bảo vệ.  

- Tháo dỡ trần cũ hiện trạng, lắp đặt mới trần nhựa tấm thả, kích thước 

(600x600)mm. 

- Phá dỡ gạch lát nền và gạch ốp tường hiện trạng nhà vệ sinh, lát lại bằng 

gạch ceramic chống trơn kích thước (300x300)mm, ốp gạch (300x600)mm tới 

trần nhựa tấm thả. 
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- Phá nền gạch hiện trạng trong và ngoài hành lang, lát lại bằng gạch 

ceramic (600x600)mm. 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng; đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 

- Cải tạo mặt đứng trục A: xây ốp cột tại trục A của tầng 1 và tầng 2, kích 

thước từ (220x300)mm thành (440x520)mm; phá dỡ bồn hoa ở tầng 2 và xây 

mới toàn bộ lan can tại trục A. 

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi (D1), cửa sổ (S1), cửa đi nhà vệ sinh (DW), ô 

thoáng nhà vệ sinh (SW1); thay mới bằng cửa nhôm hệ xingfa, kính dày 

6,38mm; sơn lại hoa sắt cửa sổ (S1) bằng sơn tổng hợp, 01 nước lót, 02        

nước phủ 

- Sửa chữa trụ gỗ lan can cầu thang; cạo lớp sơn cũ, sơn lại tay vịn, hoa 

sắt lan can cầu thang tại trục (C-B):(4-5). 

- Đánh bóng bề mặt granito bậc tam cấp và bậc cầu thang. 

11.2. Cải tạo nhà nghỉ quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hữu Lũng 

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện trong nhà; thay thế bằng loại dây điện 

cấp cho tủ điện (TDT) sử dụng loại dây Cu/XLPE/PVC (4x10)mm2, từ các tủ 

điện cấp ra ổ cắm bằng dây Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2, cấp cho chiếu sáng, quạt 

trần dùng dây Cu/XLPE/PVC (2x1,5)mm2. Toàn bộ hệ thống dây điện được 

luồn trong ống nhựa xoắn đường kính d=20mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng 

bằng đèn tuýp LED 36W bán nguyệt và led ốp trần 14W; sử dụng quạt trần 3 

cánh. Mỗi tủ điện đều có aptomat bảo vệ.  

- Xây mới tường ngăn của tầng 1, từ trục (4-7):(A-C) bằng gạch chỉ không 

nung, vữa xi măng cát mác 75, dày 220mm; xây bịt cửa đi tại trục 8:(B-C); cải 

tạo cửa sổ (S2) thành cửa đi (D1) tại trục C:(3-4), trục C:(5-6), trục C:(7-8); xây 

bịt cửa sổ (S1) tại trục 1:(A-C); cải tạo cửa sổ (S1) tại các trục A:(1-8). 

- Tháo dỡ trần cũ hiện trạng, lắp đặt mới trần nhựa tấm thả, kích thước 

(600x600)mm. 

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi (D1), cửa đi (D2), cửa sổ (S1), cửa đi nhà vệ 

sinh (DW), ô thoáng nhà vệ sinh (SW); thay mới bằng cửa nhôm hệ xingfa, kính 

dày 6,38mm; hoa sắt cửa sổ (S1) làm bằng thép vuông đặc (14x14)mm. 

- Cạo lớp sơn cũ, sơn lại tay vịn, hoa sắt lan can cầu thang tại trục         

(C-B):(4-5). 

- Đánh bóng bề mặt granito bậc tam cấp và bậc cầu thang. 

- Phá nền gạch hiện trạng trong và ngoài hành lang, lát lại bằng gạch 

ceramic (600x600)mm. 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng; đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 
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- Xây mới tầng tum tại trục (4-5):(B-D), kích thước (3,3x8,2)m, chiều  

cao 3,0m. 

- Thay 04 kim thu sét d=14mm, dài 1m và dây dẫn sét dùng thép tròn 

đường kính d=10mm. 

11.3. Cải tạo nhà dân quân thường trực biên giới xã Thanh Long, huyện 

Văn Lãng 

a) Nhà dân quân thường trực 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng, đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 

- Tháo dỡ trần cũ hiện trạng, lắp đặt mới trần nhựa tấm thả, kích thước 

(600x600)mm. 

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Phá nền gạch hiện trạng trong và ngoài hành lang, lát lại bằng gạch 

ceramic (600x600)mm. 

- Cạo bỏ, sơn lại toàn bộ hệ thống cửa gỗ, hoa sắt bằng sơn tổng hợp 01 

nước lót, 02 nước phủ. 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện trong nhà; thay thế dây điện cấp cho tủ 

điện (TDT) sử dụng loại dây Cu/XLPE/PVC (2x16)mm2, từ các tủ điện cấp ra ổ 

cắm, điều hòa bằng dây Cu/XLPE/PVC (2x1,5)mm2 và dây Cu/XLPE/PVC 

(2x2,5)mm2, cấp cho chiếu sáng, quạt trần dùng dây Cu/XLPE/PVC 

(2x1,5)mm2. Toàn bộ hệ thống dây điện được luồn trong ống nhựa xoắn đường 

kính d=20mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng bằng đèn tuýp LED 36W và led 

ốp trần 14W; sử dụng quạt trần 3 cánh. Mỗi tủ điện đều có aptomat bảo vệ.  

b) Nhà bếp 

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, lăn sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Cạo bỏ, sơn lại toàn bộ hệ thống cửa gỗ, hoa sắt bằng sơn tổng hợp 01 

nước lót, 02 nước phủ. 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng; đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 

- Phá dỡ nền láng vữa xi măng hiện trạng, lát lại toàn bộ nền bằng gạch đỏ 

(50x50)cm. 

c) Nhà vệ sinh 

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà. Trát lại bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

- Tháo dỡ cửa gỗ, thay mới bằng cửa nhôm hệ xingfa, kính dày 6,38mm. 

- Tôn nền nhà vệ sinh, lát gạch ceramic chống trơn kích thước 

(300x300)mm; ốp gạch chân tường (300x600)mm, cao 1,8m; hè nhà vệ sinh 

láng vữa xi măng mác 75, dày 3cm. 
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- Phá dỡ tường trước cửa nhà vệ sinh và xây lại bằng gạch không nung, 

vữa xi măng cát mác 75, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ.  

-  Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện nhà vệ sinh; thay thế dây điện cấp cho 

hộp điện sử dụng dây Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2; từ tủ điện cấp ra công tắc, đèn 

ốp trần bằng dây Cu/XLPE/PVC (2x1,5)mm2, ra nóng lạnh bằng dây 

Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2. Mỗi tủ điện đều có aptomat bảo vệ. 

- Cải tạo hệ thống cấp thoát nước: Tháo dỡ toàn bộ hệ thống ống cấp nước 

hiện trạng. Cải tạo, thay thế 01 téc nước 2m3; thay thế ống nhựa PVC đường 

kính PVC d=110mm để thoát nước xí, tiểu, nước thải từ nhà vệ sinh thoát ra bể 

tự hoại, nước sau khi được xử lý tại bể tự hoại thoát ra hệ thống thoát nước khu 

vực bằng ống PVC d=110mm. Lắp đặt mới các thiết bị vệ sinh (gồm: xí bệt, vòi 

xịt, chậu rửa 1 vòi, hộp đựng giấy vệ sinh, . . .). 

11.4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn 

a) Cải tạo nhà chỉ huy quân sự 

- Phá dỡ tường, dày 220mm tại trục 4:(C-E), trục E:(3-4), trục C:(4-5) để 

cải tạo thành phòng tiếp khách. 

- Thay thế các thiết bị điện đã hư hỏng; lắp đặt mới 21 đèn tuýp LED 

36W và 16 đèn led ốp trần 14W; sử dụng quạt trần 3 cánh.   

- Tháo dỡ hệ thống ống thoát nước và các thiết bị vệ sinh trong nhà, cải 

tạo, thay thế bằng ống nhựa PVC đường kính 110mm để thoát nước xí, tiểu, 

nước thải từ nhà vệ sinh, nhà tắm thoát ra bể tự hoại, nước sau khi được xử lý tại 

bể tự hoại thoát ra hệ thống thoát nước khu vực bằng ống PVC D=110mm. Lắp 

đặt mới các thiết bị vệ sinh (gồm: vòi hoa sen, xí bệt, vòi xịt, chậu rửa 1 vòi, kệ 

kinh, gương, . . .). 

- Phá dỡ 04 bức tường ngăn, cao 1,2m, dài 0,6m, dày 110mm để cải tạo 

thành phòng nghỉ cho cán bộ, chiến sỹ tại trục (1-2):(C-E). 

- Cải tạo hành lang tại trục (D-E):(1-3) làm phòng vệ sinh cho cán bộ, 

chiến sỹ; lát lại bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (300x300)mm, ốp 

tường bằng gạch (300x600)mm. 

- Phá nền gạch hiện trạng trong và ngoài hành lang, lát lại bằng gạch 

ceramic (600x600)mm; chân tường ốp gạch cao 12cm. 

- Tháo dỡ mái tôn cũ đã xuống cấp, hư hỏng; đánh rỉ xà gồ thép và sơn 02 

nước chống rỉ, lợp lại mái tôn dày 0,4mm. 

- Cạo bỏ, sơn lại toàn bộ hệ thống cửa gỗ, hoa sắt bằng sơn tổng hợp 01 

nước lót, 02 nước phủ; cạo lớp sơn cũ, sơn lại tay vịn cầu thang, hoa sắt lan can 

cầu thang. 

- Đánh bóng bề mặt granito bậc tam cấp và bậc cầu thang. 

- Tầng 01, lắp đặt mới trần nhựa tấm thả, kích thước (600x600)mm tại 

trục (D-E):(2-3). 
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b) Cải tạo phòng ở cán bộ điều tra hình sự 

- Cải tạo khu vực sân thượng tầng 2 thành phòng ở cán bộ điều tra hình 

sự, kích thước (6,6x7,1)m, tường xây bằng gạch chỉ không nung, mác 75, dày 

110mm; kết cấu đỡ mái bằng hệ thống xà gồ thép hộp mạ kẽm (40x80x1,4)mm, 

đặt trên tường thu hồi; tường trong và ngoài trát bằng vữa xi măng cát mác 75, 

dày 15mm, sơn 01 nước lót, 02 nước phủ; khu vệ sinh lát gạch ceramic chống 

trơn kích thước (300x300)mm, gạch ốp tường kích thước (300x600)mm; nền 

nhà lát gạch ceramic kích thước (400x400)mm; cửa đi và cửa sổ sử dụng cửa 

nhôm hệ xingfa, kính dán 2 lớp dày 6,38mm. 

- Nguồn nước được lấy từ nhà 03 tầng hiện trạng, sử dụng ống PPR       

d= 50mm, cấp nước cho các thiết bị vệ sinh sử dụng ống PVC d=60mm; ống 

thoát nước thải sử dụng ống PVC d=110mm. 

- Hệ thống cấp điện trong nhà, dùng dây điện Cu/XLPE/PVC (2x10)mm2 

cấp cho tủ điện, từ tủ điện cấp ra ổ cắm, điều hòa, nóng lạnh bằng dây 

Cu/XLPE/PVC (2x4)mm2, cấp cho chiếu sáng dùng dây Cu/XLPE/PVC 

(2x1,5)mm2. Mỗi tủ điện đều có aptomat bảo vệ. Nguồn cấp điện cho công 

trình lấy từ nguồn cấp điện hiện trạng.  

c) Khuôn viên cây xanh nhà trực ban 

- Tiến hành cải tạo khuôn viên khu nhà trực ban, diện tích khoảng 

2.250m2, bao gồm:  

+ Phá dỡ công trình nhà cấp IV không còn sử dụng; phá dỡ nền bê tông 

dày 10cm, diện tích 528m2 và tiến hành san lấp ao nước tù hiện trạng.  

+ Cải tạo lại toàn bộ khu vực thành khuôn viên, có lối đi bộ, diện tích 

374m2; diện tích trồng cỏ lá gừng 1565m2, xung quanh có vỉa hè. 

d) Cải tạo đường nội bộ xung quanh bờ ao 

Tiến hành cải tạo đường nội bộ xung quanh bờ ao, gồm: lát lối đi xung 

quanh bờ ao bằng gạch terrazzo kích thước (400x400)mm, diện tích 312m2; xử 

lý vị trí kè bờ ao bị sụt lờ, chiều dài khoảng 20m; xây các trụ xunh quanh bờ ao, 

mỗi trụ cao 0,77m, đỉnh trụ gắn quả cầu bê tông, các trụ cách nhau 2,75m, các 

trụ kết nối với nhau bằng ống inox hình tròn, d=25mm. 

12. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 7.300.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:             6.427.928.586 đồng; 

- Chi phí QLDA:                 205.098.536 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:       575.284.906 đồng; 

- Chi phí khác:                                                    69.107.866 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                                             22.580.106 đồng. 

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022. 

14. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 
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 Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng 

Sơn, 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; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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