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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  

xây dựng công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

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 2470/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch 

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

Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 66/TTr-SXD ngày 

17/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

công trình Trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan như sau: 

1. Mục tiêu điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung thiết kế các hạng mục cho phù 

hợp điều kiện địa hình, địa chất thực tế thi công, đảm bảo chất lượng của công 

trình, nâng cao hiệu quả đầu tư và phù hợp với công năng khai thác sử dụng 

công trình. 

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

a) Điều chỉnh bổ sung quy mô thiết kế: 

- Nhà hiệu bộ: 

+ Bổ sung bó hè bằng bê tông sân trước, sau và 02 đầu hồi công trình với 

diện tích 239 m2; bổ sung lát sân trước và lối vào nhà hiệu bộ bằng gạch đất 
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nung kích thước (400x400)mm, diện tích 439m2; phá đá móng công trình, khối 

lượng 4,05m3; điều chỉnh lại khối lượng dự toán tính thừa, thiếu.  

+ Bổ sung hạng mục chống mối công trình gồm: Hào chống mối trong 

nhà dài 183,24m; chống mối mặt nền nhà, diện tích 217,87m2. 

- Nhà lớp học bộ môn:  

+ Bổ sung bê tông đường lên sân tập, hè phía sau và 02 đầu hồi công 

trình, diện tích 347 m2; bổ sung lát sân trước, hè đầu hồi nhà và đường lên sân 

tập bằng gạch đất nung kích thước (400x400)mm, diện tích 182m2; phá đá móng 

kè, khối lượng 3,58m3; bóc lớp đất hữu cơ để tạo mặt bằng sân, diện tích 68m2; 

chặt hạ, vận chuyển 02 cây lát; điều chỉnh lại khối lượng dự toán tính thừa, 

thiếu. 

+ Bổ sung hạng mục chống mối công trình gồm: Hào chống mối trong 

nhà dài 162,53m; chống mối mặt nền nhà, diện tích 239,81m2. 

- Các hạng mục phụ trợ khác:  

+ Bổ sung bồn trồng hoa, số lượng 07 bồn bố trí phía trước nhà 04 phòng 

học bộ môn; 

+ Bậc lên kè sau nhà 2 tầng: Phá dỡ bậc lên xuống hiện trạng, tổng chiều 

dài 2,2m; phá dỡ kè hiện trạng bằng gạch, tổng chiều dài 2,8m; xây mới lại bậc 

tam cấp; 

+ Tôn nền sân phía sau nhà 4 phòng học bộ môn, diện tích 207m2. 

b) Các giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp: 

- Kết cấu sân, hè gồm các lớp: Cát lót nền dày 3cm; giấy dầu. Bó hè bằng 

bê tông mác 150, dày 100mm. 

- Xây dựng mới bồn hoa: Xây bằng gạch không nung vữa xi măng mác 

50; trát tường bằng vữa xi măng mác 50 dày 1,5cm; ốp tường bằng gạch thẻ kích 

thước (240x60)mm. 

- Xây bậc tam cấp bằng gạch không nung vữa xi măng mác 50; trát lót bậc 

bằng vữa xi măng mác 50 dày 1,5cm; mặt bậc láng granito. 

- Điều chỉnh tăng, giảm một số khối lượng công việc do lập dự toán tính 

sai; 

c) Các giải pháp thiết kế thi công chống mối: 

 - Chống mối chân tường trong nhà:  

 + Đào hào dọc, sát theo toàn bộ chân tường tầng 1 của các công trình: sâu 

10cm, rộng 40cm. 

+ Tạo lỗ trong lòng hào để bơm dung dịch chống mối: Tại lòng đáy hào 

tạo các lỗ đường kính d=18cm, sâu 35cm, các lỗ cách đều nhau 30cm và cách 

mép tường 20cm. 

+ Thuốc chống mối: Sử dụng dung dịch chống mối LENFOS 50EC bơm 

trực tiếp vào các lỗ đã tạo trong lòng hào, định mức 5lít/m2. 

+ Lấp đất hoàn trả các vị trí đào hào chống mối. 
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- Chống mối nền nhà: 

+ Sau khi đắp đất tôn nền, đầm chặt; trước khi đổ bê tông lót nền (theo 

thiết kế được phê duyệt): Tiến hành dọn vệ sinh mặt nền, phun thuốc chống mối 

trực tiếp lên toàn bộ bề mặt nền công trình. 

+ Thuốc chống mối: Sử dụng dung dịch chống mối LENFOS 50EC, định 

mức: 5lít/m2. 

(Chi tiết tại hồ sơ bản vẽ thi công)  

3. Giá trị dự toán điều chỉnh bổ sung:     549.407.206 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:      483.944.620 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        15.087.632 đồng; 

- Chi phí tư vấn:         37.465.424 đồng; 

- Chi phí khác:         12.909.530 đồng. 

4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 8.334.203.600 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            6.987.601.190 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                209.310.467 đồng; 

- Chi phí tư vấn:           794.607.852 đồng; 

- Chi phí khác:                  342.684.091 đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên theo Quyết định số 

2470/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. 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, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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