
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 6  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xử lý diệt, phòng  

chống mối các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn, 

trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan,  

trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Chi Lăng,  

trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng 
 

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;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 69/TTr-SXD ngày  

07/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xử lý diệt, phòng 

chống mối trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn, trường phổ 

thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan, trường phổ thông dân tộc 

nội trú THCS&THPT huyện Chi Lăng, trường THPT Đồng Bành, huyện Chi 

Lăng như sau: 

1. Tên dự án: xử lý diệt, phòng chống mối trường phổ thông dân tộc nội 

trú THCS huyện Bắc Sơn, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT 

huyện Văn Quan, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Chi 

Lăng, trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng. 

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

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và đào tạo. 

4. Mục tiêu đầu tư: để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và chống 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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xuống cấp cho các hạng mục công trình. 

5. Quy mô đầu tư xây dựng 

5.1. Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn 

Công trình nhà lớp học, cao 02 tầng.  

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 584m2. 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 1.068 lỗ. 

5.2. Trường THPT Đồng Bành 

a) Công trình nhà hiệu bộ, cao 02 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 365m2. 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 654 lỗ. 

b) Công trình nhà bộ môn, cao 03 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 796,52m2. 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 879 lỗ. 

5.3. Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Chi Lăng 

a) Công trình nhà nhà hiệu bộ, cao 02 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 289,69m2 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 558 lỗ. 

b) Công trình nhà thiết bị bộ môn + hội đồng, cao 02 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 796,64m2 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 1.461 lỗ. 

5.4. Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan: 

a) Công trình nhà nhà hiệu bộ, cao 02 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 351.51m2 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 660 lỗ. 

b) Công trình nhà lớp học, cao 03 tầng: 

- Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm, tổng diện tích sàn 472,35m2 

- Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình: Khoan tạo hàng rào phòng mối 

bên ngoài tầng 01, tổng số lỗ khoan 819 lỗ. 

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

Thương mại và Phòng chống mối Tràng An. 

7. Địa điểm thực hiện: tại các công trình, hạng mục công trình xây dựng 

trong khuôn viên các trường: phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Bắc Sơn; 
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phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Quan; phổ thông dân tộc 

nội trú THCS&THPT huyện Chi Lăng và trường THPT Đồng Bành. 

8. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm C; biện pháp diệt và 

phòng chống mối cho cho công trình xây dựng đang sử dụng (cho công trình dân 

dụng, cấp III). 

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm 

- Đặt hộp nhử mối: nhử các cá thể mối (15-20 ngày) 

- Dùng thuốc lây nhiễm phun lên các cá thể mối. 

- Sau 4-5 ngày tiến hành thu dọn hộp nhử, dọn vệ sinh và phun phòng cấu 

kiện gỗ. 

b) Xử lý hào phòng mối bên ngoài công trình  

- Dùng máy khoan 02 hàng lỗ song song, so le nhau, đường kính lỗ khoan 

d=18mm, sâu 300mm, khoảng cách các lỗ khoan 300mm. Bơm dung dịch chống 

mối xuống các lỗ khoan, định mức 2,7lít/lỗ khoan. 

- Vật liệu sử dụng: dung dịch phòng mối Mythic 240Sc.  

11. Tổng mức đầu tư:  1.500.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 1.285.090.813 đồng;  

- Chi phí QLDA:       44.282.299 đồng;  

- Chi phí tư vấn:     142.816.668 đồng;  

- Chi phí khác:         8.661.033 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      19.149.187 đồng. 

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

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án. 

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; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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