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Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Ngoại vụ 

 

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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 99/TT-SXD ngày             

18/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Ngoại vụ như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Ngoại vụ.  

2. Chủ đầu tư: Sở Ngoại vụ. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu 

quả công tác đón tiếp đối ngoại của Sở Ngoại vụ. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cao 3 tầng, diện tích xây dựng 385m2; 

diện tích sàn 1.133m2. 

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

MTV đầu tư Minh Bảo. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: KTS. Lâm Thế Phương. 
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7. Địa điểm xây dựng: số 6, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Cải tạo, sửa chữa nhà trụ sở: 

- Tháo dỡ hệ thống mái tôn thay mới bằng hệ thống mái tôn mới dày 

0,42mm. Thay mới hệ thống chống sét gồm 07 kim thu sét có đường kính 

d=14mm, dài 1,5m, dây dẫn sét trên mái sử dụng thép có đường kính d=10mm. 

 - Tháo dỡ hệ thống máng thu nước, thay mới bằng hệ thống máng thu 

nước bằng tôn dày 0,42mm.  

- Đục nhám lớp vữa mặt sân bê tông tại sàn tầng 3 thuộc trục (2,4,A,E), 

quét chống thấm 2 nước bằng dung dịch conmik membrane, láng vữa lót xi 

măng cát mác 75, dày 20mm. 

- Phá dỡ gạch lát nền hành lang tầng 1,2, 3, lát lại bằng gạch ceramic, kích 

thước (600x600)mm. 

- Phã dỡ lớp vữa trát chân tường trong và ngoài nhà tầng 1 cao 0,9m. Trát 

lại bằng vữa xi măng cát mác 50 dày 1,5mm; sơn 3 nước màu vàng nhạt. 

- Cạo bỏ lớp sơn trên trần, tường trong và ngoài nhà, sơn lại 3 nước 

(tường sơn màu vàng nhạt, trần sơn màu trắng). 

- Tháo dỡ toàn bộ cửa đi nhôm kính tại các phòng làm việc. Thay mới 

bằng cửa nhôm VBWindow, kính dày 5mm.  

- Tháo dỡ toàn bộ vách kính mặt trước của các phòng làm việc. Thay mới 

bằng vách thạch cao, 2 mặt bả matit lăn sơn 3 nước màu vàng nhạt.  

- Bổ sung hệ thống cấp điện cho điều hòa các tầng: Nguồn điện được lấy 

từ tủ điện tổng ký hiệu TĐT đã có (tại vị trí tường bên phải cầu thang bộ) cấp 

cho tủ điện tổng tầng 1 (ký hiệu TĐ-ĐH1), dây dẫn điện sử dụng loại dây cáp 

Cu/XLPE/PVC (3x16+1x10)mm2; từ tủ điện tổng tầng 1 cấp điện cho tủ điện 

tổng các tầng 2 (ký hiệu TĐ-ĐH2), tầng 3 (ký hiệu TĐ-ĐH3) bằng dây cáp 

Cu/XLPE/PVC tiết diện (3x6+1x4)mm2; từ tủ điện tổng mỗi tầng cấp cho điều 

hòa sử dụng dây Cu/PVC/PVC (2x4)mm2; dây điện được đặt trong máng nhựa 

có kích thước (60x40)mm và (16x14)mm lắp trên tường; tủ điện tổng sử dụng 

loại tủ điện sắt có kích thước (250x160x100)mm, lắp nổi tại vị trí tường bên 

phải cầu thang bộ của các tầng.  

- Thay mới toàn bộ thiết bị điện (đèn, quạt trần, công tắc, ổ cắm) bị hỏng 

hóc, cháy chập.  

b) Cải tạo khu vệ sinh chung nhà trụ sở (03 tầng) 

- Tháo dỡ trần nhựa đã hư hỏng. Thay mới bằng trần thạch cao thả chịu 

nước, cách sàn 2,8m. 

- Phá dỡ hộp kỹ thuật cũ bằng nhựa. Xây hộp kỹ thuật mới bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 75, mặt ngoài ốp gạch gạch ceramic kích 
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thước (300x450)mm. Hộp kỹ thuật có kích thước (1500x165x2800)mm.  

- Phá dỡ tường ngăn cũ xây bằng gạch. Lắp mới tấm ngăn bằng composite 

cao 2,2m.  

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và lớp vữa lát nền cũ. Lát lại bằng gạch ceramic 

chống trơn, kích thước (300x300)mm, vữa xi măng cát mác 75. 

- Phá dỡ lớp gạch men ốp tường cao 1,7m và lớp vữa trát tường cũ cao 

2,8m. Ốp lại bằng gạch ceramic, kích thước (300x450)mm cao 2,8m. 

- Tháo dỡ thiết bị vệ sinh cũ (bệ xí, tiểu nam, chậu rửa) đã xuống cấp. Lắp 

thiết bị vệ sinh mới; bổ sung lắp mới bàn đá (kích thước (1,33x0,6)m) chỗ chậu 

rửa bằng đá granit màu đen gắn trên kệ inox bằng keo chuyên dụng; mỗi tầng bố 

trí 03 bệ xí, 03 tiểu nam và 02 chậu rửa. 

- Phá dỡ toàn bộ hệ thống đường ống cấp và thoát nước hiện trạng. Thay 

mới hệ thống đường ống cấp và thoát nước mới. 

+ Cấp nước: Nước cấp cho công trình được lấy từ bể chứa nước ngầm 

hiện trạng đã có trong khu đất dự án; từ bể chứa nước ngầm (tại gầm cầu thang), 

nước bơm lên téc nước inox dung tích 2m3 (đặt trên ô sàn mái thuộc trục 

1,2,F,G), sử dụng máy bơm (công suất 2,0m3/h, H=20m, đặt tại gầm cầu thang); 

đường ống đứng cấp nước lên téc có đường kính d=32mm, dài 40m; từ téc chứa 

nước trên mái, nước cấp cho các khu vực vệ sinh sử dụng ống đứng có đường 

kính d=40mm; từ các ống đứng, nước cấp cho các thiết bị vệ sinh sử dụng ống 

nhựa đường kính d=25mm. Các ống được đặt ngầm tường và trong hộp kỹ thuật; 

toàn bộ đường ống sử dụng ống nhựa PP-R nối ống bằng phương pháp hàn 

nhiệt.  

+ Thoát nước: Nước xí, tiểu thoát vào bể tự hoại hiện trạng bằng đường 

ống nhựa đường kính d=110mm, đặt ngầm. Nước rửa, nước sàn, nước thoát ra 

rãnh thoát nước chung ngoài nhà bằng đường ống nhựa đường kính d=90mm, đi 

ngầm. Toàn bộ hệ thống ống thoát nước sử dụng ống nhựa PVC và phụ kiện 

đồng bộ. 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện hiện trạng. Bố trí lại hệ thống điện mới từ 

tủ điện tổng của mỗi tầng đến khu vệ sinh; lắp mới hệ thống công tắc, ổ cắm và 

bóng điện chiếu sáng trong khu vệ sinh; dây cấp đến bảng điện tổng các phòng 

sử dụng loại dây Cu/PVC/PVC (2x4)mm2; từ bảng điện tổng các phòng cấp điện 

cho ổ cắm sử dụng loại dây Cu/PVC/PVC (2x2,5)mm2, dây cấp đến bóng đèn sử 

dụng loại dây Cu/PVC/PVC (2x1,5)mm2; dây điện được đặt trong ống nhựa 

xoắn có đường kính d=21mm và d=16mm lắp ngầm tường; đèn sử dụng loại 

bóng compact 25W ốp trần. 

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ gỗ hiện trạng đã hỏng, thay mới bằng cửa nhôm 

VBWindow, kính dày 5mm. 

11. Tổng mức đầu tư:   1.676.854.407 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:    1.394.976.557 đồng; 

 - Chi phí quản lý dự án:         45.783.131 đồng; 

 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  140.080.683 đồng; 
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 - Chi phí khác:          16.123.865 đồng; 

- Chi phí dự phòng:         79.890.171 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách nhà nước. 

13. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê 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, Ngoại vụ và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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