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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 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; 

Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 163a/TTr-SXD 

ngày 27/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng trụ sở tiếp công dân của tỉnh nh m cải thiện 

điều kiện về cơ sở vật ch t, tạo điều kiện thuận l i cho việc tiếp đ n, phục vụ, 

giải quyết các kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, g p phần đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của công dân trong thực hiện 

các thủ tục liên quan tới cơ quan nhà nước. 

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

- Nhà trụ sở làm việc cao 02 tầng; diện tích xây dựng 331m
2
; diện tích sàn 

525,36m
2
.  
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- Nhà bảo vệ cao 1 tầng; diện tích xây dựng 32,24m
2
. 

- Nhà trạm bơm, kỹ thuật điện cao 1 tầng; diện tích xây dựng 20m
2
. 

- Nhà vệ sinh công cộng cao 1 tầng; diện tích xây dựng 10,5m
2
. 

- Nhà để xe máy cho công dân cao 1 tầng; diện tích xây dựng 65m
2
. 

- Nhà để xe máy cho cán bộ cao 1 tầng; diện tích xây dựng 80m
2
. 

- Các hạng mục công trình phụ tr  (sân, đường giao thông nội bộ, diện 

tích 708m
2
; cổng; tường rào, dài 139,83m; biển tên công trình). 

- Lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh cho công trình. 

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

phần Tư v n xây dựng và Quy hoạch đô thị. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: KTS. Nguyễn Thành Long. 

7. Địa điểm xây dựng: Khu đ t Hội nông dân (cũ) tại Khu A - Tái định cư 

I Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

8. Diện tích khu đ t thực hiện dự án: 1.417,82m
2
. 

9. Loại, c p công trình: Công trình dân dụng, c p III.  

10. Số bước thiết kế: 01 bước. 

11. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Giải pháp thiết kế tổng mặt b ng: 

Tổng mặt b ng khu đ t diện tích 1.417,82m
2
; bố trí các công trình, mật độ 

xây dựng 38%; hệ số sử dụng đ t 0,51 lần; chiều cao công trình 10,75m.  

- Nhà trụ sở làm việc cao 02 tầng; mặt chính công trình hướng Tây Bắc, 

g c giao trục Y4-X6 cách đường giới hạn khu đ t phía Tây Bắc 9,5m. 

- Nhà trạm bơm cao 1 tầng; mặt chính công trình hướng Tây Bắc, g c 

giao trục Y1-X3 cách đường giới hạn khu đ t phía Đông Nam 0,73m. 

- Nhà vệ sinh công cộng cao 1 tầng; mặt chính công trình hướng Tây 

Nam, g c giao trục Y1-X2 cách đường giới hạn khu đ t phía Đông Bắc 1,78m. 

- Nhà bảo vệ cao 01 tầng; mặt chính công trình hướng Đông Nam, tiếp 

giáp với cổng công trình; g c giao trục Y1-X2 cách đường giới hạn khu đ t phía 

Tây Bắc 0,6m. 

- Nhà để xe cho cán bộ cao 01 tầng; mặt chính công trình hướng Đông 

Bắc, g c giao trục Y1-X1 cách đường giới hạn khu đ t phía Đông Nam 1,2m. 

- Nhà để xe cho công dân, cao 01 tầng; mặt chính công trình hướng Đông 

Bắc, g c giao trục Y1-X1 cách đường giới hạn khu đ t phía Đông Bắc 1,2m. 

- Bể chứa nước sinh hoạt: Bố trí phía dưới trục Y1, Y2 (Y1-X3) hạng mục 

nhà trạm bơm, kỹ thuật thuật điện. 

- Dọc các đường giới hạn phía Đông Nam, Tây Nam của khu đ t xây 

dựng tường rào gạch; dọc đường giới hạn phía Tây Bắc, Đông Bắc của khu đ t, 

xây dựng tường rào sắt, cổng và biển tên công trình. 

11.2. Giải pháp thiết kế kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: 
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- C p điện cho dự án: Nguồn điện c p đư c l y từ hệ thống c p điện 

chung của khu vực; từ điểm đ u nối đến tủ điện tổng khoảng 15m, đặt tại nhà 

bảo vệ; dây dẫn sử dụng loại Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x16+1×16)mm
2
 luồn 

trong ống nhựa xoắn HDPE đường kính d= 50mm đi ngầm trong mương đ t.  

- C p nước cho dự án: Nước sạch đư c l y từ hệ thống c p nước chung 

của khu vực (điểm đ u nối tại vị trí phía trước cổng), dẫn vào bể chứa nước 

ngầm, sử dụng ống nhựa chịu nhiệt PP-R đường kính d=32mm đi ngầm dưới 

đ t, chiều dài 47m.  

- Thoát nước cho dự án: 

+ Nước thải khu vệ sinh sau khi đư c xử lý ở bể tự hoại thoát ra hố ga của 

dự án. Từ hố ga, nước thải đư c thoát ra hệ thống thoát chung khu vực tại vị trí 

phía trước cổng công trình, sử dụng ống nhựa PVC, đường kính d=110mm và 

d=160mm, tổng chiều dài 43m (trong đ : d=110mm dài 21,5m và d=160mm dài 

21,5m.  

+ Thoát nước mái, nước mặt đư c thu gom vào hố ga của dự án. Từ hố 

ga, nước mưa đư c thoát ra hệ thống thoát chung khu vực tại vị trí phía trước 

cổng công trình, sử dụng ống nhựa UPVC đường kính d=315mm, chiều dài 

14m. 

11.3. Trụ sở làm việc: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà cao 02 tầng, mặt b ng hình chữ nhật 

kích thước theo tim tường (20x11,98)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao tôn 

nền 0,75m; chiều cao nhà 10,75m (chiều cao tầng 1 là 3,9m; tầng 2 cao 3,6m. 

Mái dốc l p tôn trên hệ xà gồ thép hình (100x50x15x2mm đặt trên tường thu 

hồi. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: M ng đơn bê tông cốt thép c  gi ng m ng 

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

khối sử dụng bê tông mác 200, dày 12cm; móng và tường xây b ng gạch không 

nung, vữa xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: Nền, sàn các tầng lát gạch granit kích 

thước (800x800)mm; gạch ốp chân tường kích thước (120x800)mm; nền phòng 

vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; tường ốp gạch men kích 

thước (300x600)mm cao 2,7m; tường trong và ngoài nhà bả ma tít, lăn sơn. Cửa 

đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm kết h p pa nô kính an toàn, chiều dày 5mm; cửa sổ 

c  hoa sắt, dùng thép vuông tiết diện (16x16)mm; cửa sảnh đ n tầng 1 dùng cửa 

kính cường lực dày 12mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện, chiếu sáng: 

+ Nguồn điện c p cho công trình: Từ điểm đ u nối c p đến tủ điện tổng 

(ký hiệu TĐ.BV) đặt tại nhà bảo vệ đến tủ điện tại khu cầu thang tại tầng 1 nhà 

trụ sở, sử dụng cáp loại Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x16+1×16)mm
2
. Dây từ tủ điện 

tổng chia đến tủ điện các tầng sử dụng cáp loại Cu/XLPE/DSTA/PVC 

(4x10)mm
2
 luồn trong ống nhựa PVC đường kính d=40mm đi ngầm tường. 

Đường dây trục chiếu sáng, dây đến máy điều hòa dùng dây PVC (2x6)mm
2
 đi 
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ngầm tường; dây ra ổ cắm lẻ dùng dây PVC (2x2,5)mm
2
, dây ra đèn, quạt dùng 

dây PVC (2x1,5)mm
2
 đi ngầm tường. Chiếu sáng các phòng b ng đèn led panel, 

kích thước (600x600)mm-36W kết h p đèn led ống đơn dài 1,2m-18W; chiếu 

sáng sảnh, hành lang b ng b ng đèn ốp trần chống bụi Led 220V-12W; thông 

gi  nhân tạo b ng cửa đi, cửa sổ. 

+ Chiếu sáng, trang trí sân vườn: 

Chiếu sáng b ng đèn cao áp công su t 100W, số lư ng 03 bộ; cột đèn 

chiếu sáng sử dụng cột bát giác cao 8m; m ng cột đèn b ng bê tông mác 200, 

kích thước (0,8x0,8x1,0)m.  

Đèn trang trí sân vườn sử dụng loại đèn chùm 04 b ng công su t 30W, số 

lư ng 06 bộ; cột b ng h p kim nhôm, đường kính d=108mm cao 3,7m; móng 

cột đèn b ng bê tông mác 200, kích thước (0,6x0,6x0,7)m. 

- Giải pháp thiết kế chống sét: Kim thu sét dùng thép tròn đường kính 

d=16mm dài 0,5m đặt trên đỉnh mái công trình; dây dẫn sét xuống dùng cáp 

đồng M70; cọc tiếp địa b ng thép tròn mạ đồng dài 2,4m, đỉnh cọc cách mặt đ t 

0,8m; hàn nối các cọc tiếp địa b ng hàn hoá nhiệt; điện trở nối đ t Rnđ ≤ 10Ω.  

- Giải pháp thiết kế c p, thoát nước:      

+ C p nước: Từ bể chứa sử dụng bơm (H=15m, Q=3m
3
/giờ) lên téc chứa 

nước đặt trên sàn mái (dung tích téc chứa 2m
3
) b ng ống đường kính d=32mm; 

ống c p đến các các thiết bị dùng nước, dùng ống c  đường kính d=40mm, 

d=32mm, d=25mm, d=20mm. Toàn bộ hệ thống c p nước từ téc chứa đến thiết 

bị, sử dụng ống nhựa chịu nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

Bể chứa nước sinh hoạt, dung tích 24m
3
, xây dựng ngầm kích thước 

(6,22x3,22x1,82)m; đáy, t m đan nắp bể đư c đổ b ng BTCT mác 250, dày 

10cm; thành bể b ng BTCT mác 250, dày 22cm.  

+ Thoát nước:  

Nước thải khu vệ sinh đư c thoát vào bể tự hoại, sau khi đư c xử lý ở bể 

tự hoại thoát ra hệ thống thoát nước chung b ng ống nhựa PVC đường kính 

d=110mm và d=140mm.  

Hố ga thu nước thải, kích thước (0,6x0,6)m sâu trung bình từ (0,65-1,0)m; 

đáy b ng bê tông mác 150, dày 15cm; thành dày 11cm xây b ng gạch không 

nung vữa xi măng cát mác 75; nắp b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. Số 

lư ng 03 hố.   

Bể số 1: Bể tự hoại nhà trụ sở làm việc, dung tích 8m
3
,  xây dựng ngầm, 

bố trí bên ngoài công trình, cách mép tường ngoài trục X6 là 0,7m; kích thước 

(2x3,5x2,55)m; đáy bể b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm; thành bể dày 

22cm xây b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; nắp bể b ng bê tông 

cốt thép mác 200, dày 10cm. 

Bể số 2: Bể tự hoại nhà trụ sở làm việc, dung tích 3m
3
,  xây dựng ngầm, 

bố trí bên ngoài công trình, cách mép tường ngoài trục X6 là 0,7m; kích thước 

(2x3,5x2,55)m; đáy bể b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm; thành bể dày 

22cm xây b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; nắp bể b ng bê tông 
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cốt thép mác 200, dày 10cm. 

Thoát nước mái công trình: Nước mưa từ sê nô thu nước chảy vào ống 

nhựa PVC đường kính d=90mm tự chảy xuống chân công trình, sau đ  thoát vào 

rãnh, hố ga thu nước; nước từ hố ga đư c thoát ra hệ thống thoát chung của dự 

án b ng ống nhựa uPVC đường kính 315mm. 

Rãnh thoát nước bố trí xung quanh công trình; kích thước rãnh 

(0,6x0,75)m, thành dày 11cm xây b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 

75; đáy b ng bê tông mác 200, dày 15cm; nắp đậy b ng t m đan bê tông cốt 

thép  mác 200, dày 15cm. Tổng chiều dài 105m. 

Hố ga thu nước mưa kích thước (1,2x1,2x0,75)m; đáy b ng bê tông mác 

200, dày 15cm; thành dày 11cm xây b ng gạch không nung vữa xi măng cát 

mác 75; nắp b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm. Số lư ng 03 hố.   

- Giải pháp thiết kế phòng cháy và chữa cháy:  

+ Hệ thống chữa cháy tự động: Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, tủ 

tổng báo cháy ký hiệu FACP, tại nhà bảo vệ. 

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, 

chỉ dẫn thoát nạn; tại các vị trí hành lang, cầu thang trong toàn nhà trang bị bình 

chữa cháy xách tay, sử dụng loại bình khí MT3 và bình bột MFZ4; nội quy, tiêu 

lệnh chữa cháy. 

- Giải pháp thiết kế chống mối cho công trình nhà trụ sở làm việc:    

+ Xử lý hàng rào chống mối bên ngoài công trình: Đào một lớp đ t sâu 

60cm, rộng 50cm; phun dung dịch đều xuống lòng hào, bề mặt hào rồi l p đ t, 

sau cùng tưới hoặc phun lên lớp đ t l p, trên bề mặt hào một lớp dung dịch 

thuốc. Sử dụng dung dịch thuốc phòng mối Agenda 25EC, định mức 17 lít/m
3
 

hào, thi công sau khi đạt cốt phía ngoài và trước khi thi công lớp hoàn thiện phía 

ngoài (lát sân, đổ bê tông). 

+ Xử lý hàng rào chống mối bên trong công trình: Đào một lớp đ t sâu 

40cm, rộng 30cm; phun dung dịch đều trên bề mặt hào, lòng hào rồi l p đ t, sau 

cùng tưới hoặc phun lên lớp đ t l p, trên bề mặt hào một lớp dung dịch thuốc. 

Sử dụng dung dịch thuốc phòng mối Agenda 25EC, định mức 17 lít/m
3
 thi công 

sau khi đạt cốt nền tầng 1 và trước khi thi công lớp hoàn thiện nền. 

+ Xử lý phòng mối nền tầng 1: Dọn sạch tạp ch t c  nguồn gốc từ 

Xenlulô khỏi mặt nền. Tiến hành phun đều dung dịch thuốc phòng chống mối 

Agenda 25EC lên bề mặt nền theo định mức 4 lít/m
2
 trước khi thi công đổ bê 

tông l t nền. 

11.4. Hạng mục nhà bảo vệ: 

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

kích thước theo tim tường (3,78x4,78)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao tôn 

nền 0,3m; chiều cao tầng 3,3m; chiều cao nhà 3,95m. Mái b ng, các lớp c u tạo 

từ trên xuống gồm lớp gạch lá nem kích thước 400x400mm, lớp vữa xi măng 

mác 75, dày 1cm; lớp gạch chống n ng 6 lỗ vuông, kích thước 

(220x150x105)mm, lớp vữa xi măng chống th m mác 75 dày 3cm; lớp chống 
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th m sika latex, lớp sàn bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: M ng đơn bê tông cốt thép c  gi ng m ng 

b ng bê tông cốt thép đá (1x2)cm, mác 200; hệ cột, dầm, sàn mái b ng bê tông 

cốt thép toàn khối sử dụng bê tông mác 200, dày 12cm; móng và tường xây 

b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: Nền lát b ng gạch ceramic, kích thước 

(600x600)mm; tường trong, ngoài nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa khung 

nhôm, pa nô kính dày 5mm; cửa sổ c  hoa sắt, dùng thép vuông tiết diện 

(12x12)mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện: Nguồn điện c p cho công trình đư c l y từ 

tủ điện tổng của dự án (đã c  tại phòng), dây đến b ng đèn chiếu sáng dùng dây 

dẫn loại Cu/XLPE/PVC/PVC (2x1,5)mm
2
. Chiếu sáng b ng đèn huỳnh quang 

dài 1,2m, công su t 36W.  

- Giải pháp thiết kế thoát nước: Nước mưa từ sê nô thu nước chảy vào ống 

nhựa PVC đường kính d=60mm chảy xuống chân công trình, sau đ  đư c thoát 

vào hệ thống thoát chung của dự án. 

11.5. Nhà trạm bơm, kỹ thuật điện: 

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

kích thước theo tim tường (3,22x6,22)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao tôn 

nền 0,3m; chiều cao tầng 3,0m; chiều cao nhà 3,65m. Mái b ng, các lớp c u tạo 

từ trên xuống gồm lớp gạch lá nem kích thước (400x400)mm, lớp vữa xi măng 

mác 75, dày 1cm; lớp gạch chống n ng 6 lỗ vuông, kích thước 

(220x150x105)mm, lớp vữa xi măng chống th m mác 75 dày 3cm; lớp chống 

th m sika latex, lớp sàn bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: Nhà trạm bơm đư c xây dựng trên kết c u 

thành, sàn bê tông cốt thép mác 200; tường tường xây b ng gạch không nung, 

vữa xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: Nền lát b ng gạch ceramic, kích thước 

(600x600)mm; tường trong, ngoài nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa khung 

nhôm, pa nô kính dày 5mm; cửa sổ c  hoa sắt, dùng thép vuông tiết diện 

(12x12)mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện: Nguồn điện c p cho công trình đư c l y từ 

tủ điện tổng của dự án đặt tại phòng bảo vệ , khoảng cách từ điểm đ u nối đến tủ 

điện là 150m; đến b ng đèn chiếu sáng dùng dây dẫn loại Cu/XLPE/PVC/PVC 

(2x1)mm
2
. Chiếu sáng b ng đèn huỳnh quang dài 1,2m, công su t 36W, số 

lư ng 01 b ng. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước: Nước mưa từ sê nô thu nước chảy vào ống 

nhựa PVC đường kính d=60mm chảy xuống chân công trình, sau đ  đư c thoát 

vào hệ thống thoát chung của dự án. 

11.6. Nhà vệ sinh công cộng: 

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

kích thước theo tim tường (4,78x1,78)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao tôn 
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nền 0,3m; chiều cao tầng 3,0m; chiều cao nhà 3,65m. Mái b ng, các lớp c u tạo 

từ trên xuống gồm lớp vữa xi măng chống th m mác 100, dày 3cm tạo dốc 1% 

về phía ống thoát nước, lớp chống th m sika latex, lớp sàn bê tông cốt thép mác 

200, dày 10cm. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: M ng đơn bê tông cốt thép c  gi ng m ng 

b ng bê tông cốt thép đá (1x2)cm, mác 200; hệ cột, dầm, sàn mái b ng bê tông 

cốt thép toàn khối sử dụng bê tông mác 200, dày 12cm; móng và tường xây 

b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: Nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn 

kích thước (300x300)mm, tường ốp gạch men kích thước (300x600)mmn cao 

2,7m; tường trong và ngoài nhà bả ma tít, lăn sơn.  Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa 

nhôm kết h p pa nô kính an toàn, chiều dày 5mm; cửa sổ c  hoa sắt, dùng thép 

vuông tiết diện (16x16)mm; cửa sảnh đ n tầng 1 dùng cửa kính cường lực dày 

12mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện: Nguồn điện c p cho công trình đư c l y từ 

tủ điện tổng của dự án, khoảng cách từ điểm đ u nối đến tủ điện là 5,7m; đến 

b ng đèn chiếu sáng dùng dây dẫn loại Cu/XLPE/PVC/PVC (2x1)mm
2
. Chiếu 

sáng b ng đèn ốp trần, công su t 36W, số lư ng 02 b ng. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước:  

+ C p nước: Từ bể chứa sử dụng bơm (H=10m, Q=2,7m
3
/giờ) lên téc 

chứa nước đặt trên sàn mái (dung tích téc chứa 1m
3
) b ng ống đường kính 

d=25mm; ống c p đến các các thiết bị dùng nước, dùng ống c  đường kính 

d=25mm, d=20mm. Toàn bộ hệ thống c p nước từ téc chứa đến thiết bị, sử dụng 

ống nhựa chịu nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

+ Thoát nước: 

Nước thải khu vệ sinh đư c thoát vào bể tự hoại, sau khi đư c xử lý ở bể 

tự hoại thoát ra hệ thống thoát nước chung b ng ống nhựa PVC đường kính 

d=110mm.  

Hố ga thu nước thải, kích thước (0,6x0,6x1,0)m ; đáy b ng bê tông mác 

150, dày 15cm; thành dày 11cm xây b ng gạch không nung vữa xi măng cát 

mác 75; nắp b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. Số lư ng 01 hố.   

Bể số 3: Bể tự hoại nhà trụ sở làm việc, dung tích 3m
3
,  xây dựng ngầm, 

bố trí bên ngoài công trình, cách mép tường ngoài trục X6 là 0,7m; kích thước 

(2,2x1,94x2,34m; đáy bể b ng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm; thành bể 

dày 22cm xây b ng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; nắp bể b ng 

BTCT mác 200, dày 15cm. 

Nước mưa từ sê nô thu nước chảy vào ống nhựa PVC đường kính 

d=60mm chảy xuống chân công trình, sau đ  đư c thoát vào hệ thống thoát 

chung của dự án. 

11.7. Nhà để xe máy cho công dân: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà cao 02 tầng, mặt b ng hình gãy khúc 

kích thước các cạnh (2,1x7,44+2,1x13,2)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao 
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tôn nền 0,05m; chiều cao tầng 3,0m; chiều cao nhà 3,45m. Mái dốc l p tôn trên 

hệ xà gồ thép hình (40x40x1,5)mm đặt trên hệ bán kèo b ng thép ống, đường 

kính d=42mm. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: M ng cột b ng bê tông mác 250, kích thước 

(0,8x0,8x0,4)m. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền b ng bê tông mác 200, dày 15cm; chân cột 

liên kết với m ng b ng bu lông loại ốc vít, đường kình d=16mm, trước khi đổ bể 

tông m ng định vị bu lông ngàm trong m ng bê tông, chiều dài L=25cm; bản 

mã c  kích thước (300x300x8)mm. Sử dụng cột b ng thép ống, đường kính 

d=90mm dày 3,0mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện: Nguồn điện c p cho công trình đư c l y từ 

tủ điện tổng của dự án đặt tại phòng bảo vệ , khoảng cách từ điểm đ u nối đến tủ 

điện là 57m; đến b ng đèn chiếu sáng dùng dây dẫn loại Cu/XLPE/PVC/PVC 

(2x1)mm
2
. Chiếu sáng b ng đèn huỳnh quang dài 1,2m, công su t 36W, số 

lư ng 04 b ng. 

11.5. Nhà để xe máy cho cán bộ: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà cao 02 tầng, mặt b ng hình gãy khúc 

kích thước các cạnh (2,6x8,5+2,6x15,0)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao 

tôn nền 0,05m; chiều cao tầng 3,0m; chiều cao nhà 3,45m. Mái dốc l p tôn trên 

hệ xà gồ thép hình (40x40x1,5)mm đặt trên hệ bán kèo b ng thép ống, đường 

kính d=42mm. 

- Giải pháp thiết kế kết c u: M ng cột b ng bê tông mác 250, kích thước 

(0,8x0,8x0,4)m. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền b ng bê tông mác 200, dày 15cm; chân cột 

liên kết với m ng b ng bu lông loại ốc vít, đường kình d=16mm, trước khi đổ bể 

tông m ng định vị bu lông ngàm trong m ng bê tông, chiều dài L=25cm; bản 

mã c  kích thước (300x300x8)mm. Sử dụng cột b ng thép ống, đường kính 

d=90mm dày 3,0mm. 

- Giải pháp thiết kế c p điện: Nguồn điện c p cho công trình đư c l y từ 

tủ điện tổng của dự án đặt tại phòng bảo vệ , khoảng cách từ điểm đ u nối đến tủ 

điện là 98m; đến b ng đèn chiếu sáng dùng dây dẫn loại Cu/XLPE/PVC/PVC 

(2x1)mm
2
. Chiếu sáng b ng đèn huỳnh quang dài 1,2m, công su t 36W, số 

lư ng 04 b ng. 

11.6. Các hạng mục công trình phụ tr  (sân, đường giao thông nội bộ, 

diện tích 708m
2
; cổng; tường rào, dài 139,83m; biển tên công trình). 

- Sân, đường bê tông nội bộ: 

+ Sân bê tông: Kết c u các lớp từ trên xuống dưới: lớp bê tông nền mác 

250 dày 24cm; lớp gi y dầu; lớp c p phối đá dăm loại I dày 15cm; lớp c p phối 

đá dăm loại II dày 25cm; lớp đ t san nền k=0,98. 

+ Đường bê tông: 

Tuyến số 01: Bố trí phía Đông Bắc của công trình trụ sở làm việc; điểm 

đầu tại nút giao N5, điểm cuối tại nút giao N2, tiếp giáp cổng vào công trình 
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(cổng vào cho công dân). Chiều dài tuyến 18,22mm, mặt đường rộng 3,5m. 

Tuyến số 01: Bố trí phía trước công trình trụ sở làm việc; điểm đầu tại nút 

giao N1, điểm cuối tại nút giao N3, tiếp giáp cổng vào công trình (cổng vào cho 

cán bộ). Chiều dài tuyến 28,2mm, mặt đường rộng 4,5m. 

Kết c u các lớp từ trên xuống dưới: lớp bê tông nền mác 250 dày 24cm; 

lớp gi y dầu; lớp c p phối đá dăm loại I dày 15cm; lớp c p phối đá dăm loại II 

dày 25cm; lớp đ t san nền k=0,98. 

- Cổng: 

+ Cổng vào cho công dân (cổng số 01): 

Cổng xây dựng trên tuyến ranh giới ở phía Tây Bắc của dự án: Trụ cổng 

xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, tiết diện (0,6x0,6)m cao 2,80m. 

Cánh cổng b ng inox đ ng mở tự động chạy b ng mô tơ điện, kích thước 

(1,4x8,8)m, phía dưới cánh cổng c  gắn bánh xe.  

+ Cổng vào cho cán bộ (cổng số 02): 

Cổng xây dựng trên tuyến ranh giới ở phía Tây Bắc của dự án: Trụ cổng 

xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, tiết diện (0,6x0,6)m cao 2,80m. 

Cánh cổng b ng inox đ ng mở tự động chạy b ng mô tơ điện, kích thước 

(1,4x8,8)m, phía dưới cánh cổng c  gắn bánh xe. 

- Biển tên, xây dựng vị trí tiếp giáp với cổng công trình. Biển đư c ốp 

b ng đá granit màu đen; chữ “Trụ sở tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn” cỡ chữ cao 

75mm, toàn bộ chữ làm b ng inox mạ vàng. Trụ và tường xây b ng gạch không 

nung, vữa xi măng cát mác 75, kích thước (0,22x0,22)m cao 2,5m; tường mặt 

trong và trụ lăn sơn. 

- Tường rào xây gạch: Chiều dài 72,7m; m ng, tường đư c xây b ng gạch 

không nung, vữa xi măng cát  mác 75; l t đáy m ng b ng bê tông mác 150, dày 

10cm. Tường xây cao 2,4m, chiều dày tường 11cm; bổ trụ kích thước 

(220x220)mm, trụ cao 2,55m, khoảng cách các trụ 3,0m; mặt trong và ngoài 

tường lăn sơn. 

- Tường rào thoáng: Chiều dài 67,15m; m ng đư c xây gạch không nung 

vữa xi măng cát mác 50; trụ b ng thép g c tiết diện (121x121)mm chân tường 

xây cao 0,35m, dày 220mm; hoa sắt sử dụng thép vuông c  các tiết diện 

(50x30x1,5)mm, (130x77x1,5)mm, cao 1,5m.  

11.7. Lắp đặt thiết bị cho công trình: 

- Điều hòa cục bộ treo tường 2 chiều CSl: 3,5kw - 12000BTU: 08 bộ. 

- Điều hòa cục bộ treo tường 2 chiều CSl: 5,0kw - 18000BTU: 05 bộ. 

- Âm ly cho loa âm trần: 01 bộ. 

- Micro không dây cầm tay: 03 bộ. 

- Tủ thiết bị chuyên dụng 15U: 01 cái. 

- Bộ phát wifi không dây: 01 bộ. 

- Bộ chia tín hiệu swicht 48 port 10/100/1000BASE-T: 01 bộ. 
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- Màn hình tivi HD LED 32 inch: 01 bộ. 

- Màn hình tivi HD LED 65 inch: 01 bộ. 

- Tủ kệ đặt thiết bị (tivi, camera, codec), ch t liệu gỗ MDF: 01 bộ. 

- Bộ chia tín hiệu swicht 16 port poe 2 lớp: 01 bộ. 

- Đầu ghi camera 16 kênh, chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+: 

01bộ. 

- Tủ điều khiển báo cháy (FACP): 01 cái. 

- Đèn exit chỉ hướng, c  bộ lưu điện 2 giờ: 04 cái. 

- Nút nh n báo cháy: 02 cái. 

12. Giá trị dự toán xây dựng    14.546.199.388 đồng, trong đ : 

- Chi phí xây dựng:           8.334.217.725 đồng; 

- Chi phí thiết bị:   3.635.907.938 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:     388.789.682 đồng; 

- Chi phí tư v n:   1.008.850.187 đồng; 

- Chi phí khác:      485.757.695 đồng; 

- Chi phí dự phòng:     692.676.161 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn h p pháp khác. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Ph  Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- 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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