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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

công trình Cải tạo, sửa chữa 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 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;   

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 trưởng 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 1728/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh 

về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng 

Bành, huyện Chi Lăng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 121/TTr-SXD ngày 

18/11/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi 

Lăng. 

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng xuống cấp của một số hạng mục; 

đảm bảo an toàn cho công tác sử dụng; nâng cao chất lượng dạy và học của nhà 

trường. 

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

- Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình: 
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+ Nhà 21 lớp học cao 03 tầng: diện tích xây dựng 696m2, diện tích sàn 

2.046m2.  

+ Nhà các phòng chức năng cao 03 tầng: Diện tích xây dựng 338m2, diện 

tích sàn 1.008m2.  

+ Nhà hành chính cao 02 tầng: Diện tích xây dựng 220m2, diện tích sàn 

432m2.  

+ Nhà đa năng cao 01 tầng, diện tích xây dựng 430m2;  

+ Khu nhà xưởng cao 01 tầng, diện tích xây dựng 150m2; 

+ Nhà bảo vệ cao 01 tầng, diện tích xây dựng 20m2; 

+ Nhà vệ sinh cao 01 tầng (03 nhà), diện tích xây dựng 56m2; 

 - Cải tạo, sửa chữa lại cổng, xây lại đoạn tường rào bị hỏng, mở rộng sân 

khấu. 

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

Thương mại và Tư vấn xây dựng Minh Hà. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Nông Văn Dũng. 

7. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên khu đất của trường THPT Đồng 

Bành, tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 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 nhà 21 lớp học, cao 3 tầng: 

- Phá lớp vữa mặt trong sê nô mái, quét chống thấm sê nô bằng filinkote, 

láng lại bằng vữa xi măng cát mác 100 dày 1cm, diện tích 166,29m2.  

- Phá dỡ lớp vữa trát chân tường tầng 1 cao 0,9m (so với nền), trát lại 

bằng vữa xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện 

tích 714,02m2. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột, trần bên trong và 

ngoài nhà; sơn lại bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 3790,86m2. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và lớp bê tông nền tầng 1; đắp đất tôn nền dày 

trung bình 0,2m, đầm chặt K=0,95; đổ bê tông lót nền bằng bê tông xi măng 

mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm, 

diện tích 639,52m2. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền tại những vị trí bị hỏng trên sàn tầng 2 và tầng 3; 

lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm, tổng diện tích 

464,81m2. 

- Phá dỡ lan can hành lang tại trục A của tầng 2 và tầng 3; xây lại lan can 

bằng gạch bê tông không nung, vữa xi măng cát mác 75, phía trên lắp tay vịn 
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bằng inox đường kính d=75mm (lan can cao 1,1m); trát tường bằng vữa xi măng 

cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ. 

- Vệ sinh và láng granito tại những vị trí bậc tam cấp, cầu thang bị hư 

hỏng, diện tích 10,0m2. 

- Tháo dỡ, vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, tổng diện tích 464,81m2; thay thế 486 bộ bản lề và 492 chốt cửa bị 

hỏng; thay thế những ô kính bị vỡ, diện tích 25m2. Trong đó: Cửa đi ký hiệu D1 

kích thước (1,17x2,7)m có 42 bộ; cửa đi ký hiệu D2 kích thước (1,58x2,4)m có 

06 bộ; cửa sổ ký hiệu S1 kích thước (1,86x1,4 và 1,86x0,4)m có 54 bộ; cửa sổ 

ký hiệu S2 kích thước (1,17x2,7)m có 42 bộ. 

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa, lan can cầu thang; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, tổng diện tích 291,24m2. 

- Tháo dỡ, lắp đặt mới: 

+ Các thiết bị điện gồm: 02 bộ quạt trần sải cánh 1,4m; 38 bộ đèn huỳnh 

quang dài 1,2m, công suất 36W; 29 bộ đèn ốp trần công suất 9W.  

+ Thiết bị nước: Ống nhựa thoát nước sê nô mái đường kính d=90mm tại 

các vị trí thuộc trục 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. 

- Bổ sung 10 cọc chống sét (phía sau nhà, đoạn từ trục 12÷20, cách móng 

nhà 2,0m) bằng thép hình đều cạnh (63x63x6)mm dài 2,5m đầu nhọn đóng vào 

lòng rãnh nối đất, đầu trên của cọc cách đáy rãnh 0,2m, lấp rãnh bằng đất mịn 

đầm kĩ. Dây nối đất hàn nối cọc tiếp địa dùng sắt tròn đường kính d=18mm đặt 

sâu cách mặt đất 0,8m (dài 74m); điện trở nối đất R≤10Ω. Nối tiếp địa tại vị trí 

trục D,12 và D,20. 

- Đổ bê tông hè phía sau và hai bên cạnh nhà (trục 1, 20, D) rộng 0,4m 

(tính từ mép móng). Sử dụng bê tông xi măng mác 200, dày 10cm. 

b) Cải tạo nhà các phòng chức năng, cao 03 tầng: 

- Phá lớp vữa mặt trong sê nô mái; quét chống thấm bằng filinkote, láng 

vữa xi măng cát mác 100 dày 1cm, diện tích 104,08m2. 

- Phá dỡ lớp vữa trát chân tường tầng 1 cao 0,9m (so với nền); trát lại 

bằng vữa xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện 

tích 332,93m2. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn trên bề mặt tường, trụ, cột, trần bên trong và 

ngoài nhà; sơn lại bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 1947,15m2.  

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và lớp bê tông nền tầng 1; đắp đất tôn nền dày 

trung bình 0,2m, đầm chặt K=0,95; đổ bê tông lót nền bằng bê tông xi măng 

mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm, 

diện tích 306,73m2. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền tại những vị trí bị hỏng (của nền tầng 2 và tầng 

3); lát lại bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm, diện tích 159,48m2. 
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- Phá dỡ lan can hành lang tại trục A, 1, 10 của tầng 2 và tầng 3; xây lại 

lan can bằng gạch bê tông không nung, vữa xi măng cát mác 75, phía trên lắp 

tay vịn inox đường kính d=75mm (lan can cao 1,1m); trát tường bằng vữa xi 

măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ. 

- Vệ sinh và láng granito tại những vị trí bậc tam cấp, cầu thang bị hư 

hỏng, diện tích 7,7m2.  

- Tháo dỡ và vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 309,54m2; thay thế 246 bộ bản lề và 252 chốt cửa bị hỏng; 

thay thế những ô kính bị vỡ, diện tích 15m2. Trong đó: cửa đi ký hiệu D1 kích 

thước (1,17x2,7)m có 21 bộ; cửa đi ký hiệu D2 kích thước (0,9x2,7)m có 02 bộ; 

cửa đi ký hiệu D3 kích thước (0,9x2,7)m có 06 bộ; cửa sổ ký hiệu S1 kích thước 

(1,86x1,4 và 1,86x0,4)m có 29 bộ; cửa sổ ký hiệu S2 kích thước (0,9x1,8)m có 

18 bộ; cửa sổ ký hiệu S3 kích thước (0,9x0,6)m có 05 bộ. 

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa, lan can sắt cầu thang; sơn lại bằng 1 nước 

lót, 2 nước phủ, diện tích 138,78m2. 

- Tháo dỡ, lắp đặt mới: 

+ Các thiết bị điện: 18 bộ đèn ốp trần, công suất 9W. 

+ Thiết bị nước: Ống nhựa thoát nước mái đường kính d=90mm tại các vị 

trí thuộc trục 1, 3, 6, 10. 

- Bổ sung 08 cọc chống sét (phía sau nhà, đoạn từ trục 1÷7, cách móng 

nhà 2,0m) bằng thép hình đều cạnh (63x63x6)mm dài 2,5m đầu nhọn đóng vào 

lòng rãnh nối đất, đầu trên của cọc cách đáy rãnh 0,2m, lấp rãnh bằng đất đầm 

kĩ. Dây nối đất hàn nối cọc tiếp địa dùng sắt tròn đường kính d=18mm đặt cách 

mặt đất 0,8m (dài 45m); điện trở nối đất R≤10Ω. Nối tiếp địa tại vị trí trục C,1 

và C,7. 

- Đổ bê tông nền hè phía sau và hai bên cạnh nhà (trục 1, 10, C) rộng 

0,6m (tính từ mép móng). Sử dụng bê tông xi măng mác 200 dày 10cm. 

c) Cải tạo nhà hành chính, cao 02 tầng:  

- Phá lớp vữa trát mặt trong sê nô mái; quét chống thấm sê nô bằng 

filinkote, láng lại bằng vữa xi măng cát mác 100 dày 1cm, diện tích 84,65m2.  

- Phá dỡ toàn bộ lớp vữa trát chân tường tầng 1 cao 0,9m (so với nền); trát 

lại bằng vữa xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, 

diện tích 180,51m2. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột, trần trong và 

ngoài nhà; sơn lại bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 1.091,62m2. 

- Phá dỡ toàn bộ lớp gạch lát nền và bê tông nền tầng 1; đắp đất tôn nền 

dày trung bình 0,2m, đầm chặt K=0,95; đổ bê tông lót nền bằng bê tông xi măng 

mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm 

(riêng phòng vệ sinh tại trục 8,9,B,C lát bằng gạch ceramic kích thước 

(300x300)mm), tổng diện tích 193,66m2. 
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- Phá dỡ lớp gạch lát nền tại những vị trí bị hỏng (tầng 2), lát lại nền bằng 

gạch ceramic kích thước (400x400)mm (riêng khu vệ sinh tại trục 8,9,B,C lát 

bằng gạch ceramic kích thước (300x300)mm), tổng diện tích 64,05m2.  

- Vệ sinh và láng granito tại những vị trí bậc tam cấp, cầu thang bị hư 

hỏng, diện tích 2,03m2. 

- Lắp bổ sung tay vịn bằng inox đường kính d=75mm trên lan can hành 

lang hiện trạng (cao 0,9m) tại vị trí trục A của tầng 1 và tầng 2 (để đảm bảo lan 

can cao 1,1m so với mặt nền).  

- Tháo dỡ toàn bộ trần nhựa trong các phòng vệ sinh, diện tích 35,02m2; 

lắp đặt trần nhựa mới cao 2,7m, diện tích 35,02m2. 

- Tháo dỡ, vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 189,16m2; thay thế 129 bộ bản lề và 132 chốt cửa bị hỏng; 

thay thế những ô kính bị vỡ, diện tích 5m2. Trong đó: cửa đi ký hiệu D1 kích 

thước (1,17x2,7)m có 11 bộ; cửa đi ký hiệu D2 kích thước (0,7x2,4)m có 09 bộ 

;cửa sổ ký hiệu S1 kích thước (1,86x1,8)m có 15 bộ; cửa sổ ký hiệu S2 kích 

thước (0,9x1,8)m có 10 bộ; cửa sổ ký hiệu S3 kích thước (0,9x0,6)m có 04 bộ. 

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa, lan can cầu thang; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 73,73m2. 

- Tháo dỡ, thay mới:  

+ Các thiết bị điện: 02 bộ đèn huỳnh quang dài 1,2m, công suất 36W, hộp 

đèn 2 bóng; 05 bộ đèn huỳnh quang dài 1,2m, công suất 36W; 20 bộ đèn ốp trần 

công suất 9W; 04 cái công tắc 2 hạt; 01 công tắc 1 hạt.  

+ Thiết bị nước:  

Thay ống nhựa thoát nước mái đường kính d=90mm tại các vị trí thuộc 

trục 1, 5, 6, 9; 05 bộ xí bệt; 04 bộ chậu rửa 1 vòi. 

Thay: 02 bộ chậu tiểu nam; 05 cái vòi rửa vệ sinh; 04 cái vòi rửa 1 vòi; 04 

cái gương soi của các khu vệ sinh.  

 - Bổ sung 05 cọc chống sét (phía sau nhà, đoạn từ trục 4÷9, cách móng 

nhà 2,0m) bằng thép hình đều cạnh (63x63x6)mm dài 2,5m đầu nhọn đóng vào 

lòng rãnh nối đất, đầu trên của cọc cách đáy rãnh 0,2m, lấp rãnh bằng đất mịn 

đầm kĩ. Dây nối đất hàn nối cọc tiếp địa dùng sắt tròn đường kính d=18mm đặt 

sâu cách mặt đất 0,8m (dài 37m); điện trở nối đất R≤10Ω. Nối tiếp địa tại vị trí 

trục C,1 và C,9. 

d) Cải tạo nhà đa năng, cao 01 tầng: 

- Phá lớp vữa trát mặt trong sê nô mái; quét chống thấm sê nô bằng 

filinkote, láng lại bằng vữa xi măng cát mác 100 dày 1cm, diện tích 43,68m2. 

- Phá dỡ lớp vữa trát chân tường cao 0,9m (so với nền); trát lại bằng vữa 

xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 

188,83m2. 
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- Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột trong và ngoài 

nhà; sơn lại bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 1.231,79m2. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và lớp bê tông nền tại những vị trí bị hỏng; đắp 

đất tôn nền dày trung bình 0,2m, đầm chặt K=0,95; đổ bê tông lót nền bằng bê 

tông xi măng mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch đất nung kích thước 

(500x500)mm, tổng diện tích 31,69m2. 

- Phá dỡ lớp bê tông mặt đường dốc tại các vị trí thuộc trục 1,2,A,C và 

1,2,F,H, đổ bê tông lót nền bằng bê tông xi măng mác 150 dày 10cm; láng lại 

mặt nền bằng granito, diện tích 23,54m2. 

- Vệ sinh và láng granito tại những vị trí bậc tam cấp bị hư hỏng, diện tích 

14,76m2.  

- Tháo dỡ và vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 103,37m2; thay thế 81 bộ bản lề và 82 chốt cửa bị hỏng; thay 

thế những ô kính bị vỡ, diện tích 1,63m2. Trong đó: cửa đi ký hiệu D1 kích 

thước (2,37x2,7)m có 03 bộ; cửa đi ký hiệu D2 kích thước (1,17x2,7)m có 06 

bộ; cửa cửa sổ ký hiệu S1 kích thước (1,86x1,8)m có 08 bộ; cửa sổ ký hiệu S2 

kích thước (0,9x1,8)m có 02 bộ. 

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 nước phủ, diện 

tích 35,68m2.  

- Tháo dỡ các vị trí trần nhôm đã bị hỏng; lắp đặt trần nhôm mới, tổng 

diện tích 50m2.  

- Tháo dỡ, thay mới: 

+ Các thiết bị điện: 16 bộ đèn ống dài 1,2m, máng inox, hộp đèn 3 bóng; 

36 bộ đèn led công suất 6W trang trí âm trần; 06 bộ đèn compact 50W lắp trần 

có chụp; 01 cái công tắc 2 hạt; 01 công tắc 4 hạt.  

+ Thiết bị nước: Thay ống nhựa thoát nước mái đường kính d=90mm tại 

các vị trí thuộc trục 4,9. 

- Đổ bê tông nền hè xung quanh nhà rộng 0,6m (tính từ mép móng). Bê 

tông sử dụng bê tông xi măng mác 200 dày 10cm. 

đ) Cải tạo nhà xưởng, cao 01 tầng:  

- Phá lớp vữa trát mặt trong sê nô mái, quét chống thấm sê nô bằng 

filinkote, láng lại bằng vữa xi măng cát mác 100 dày 1cm, diện tích 43,68m2.  

- Phá dỡ lớp vữa trát chân tường cao 0,9m (so với nền); trát lại bằng vữa 

xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 

82,02m2. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột bên trong và 

ngoài nhà; sơn lại bằng 01 nước lót + 02 nước phủ. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và bê tông nền trong nhà bị hỏng; đắp đất tôn 

nền dày trung bình 0,2m, đầm chặt K=0,95; đổ bê tông lót nền bằng bê tông xi 
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măng mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước 

(400x400)mm, diện tích 142,13m2. 

- Láng granito tại các vị trí bậc tam cấp bị hư hỏng, diện tích 2,03m2.  

- Tháo dỡ, vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 53,97m2; thay thế 33 bộ bản lề và 31 chốt cửa bị hỏng; thay 

thế những ô kính bị vỡ, diện tích 3,0m2. Trong đó: cửa đi ký hiệu D1 kích thước 

(1,17x2,2)m có 05 bộ; cửa đi ký hiệu D2 kích thước (2,37x2,2)m có 01 bộ; cửa 

cửa sổ ký hiệu S1 kích thước (1,83x1,28)m có 07 bộ; cửa sổ ký hiệu S2 kích 

thước (0,9x1,28)m có 02 bộ. 

- Tháo dỡ 01 cửa sổ gỗ kích thước (0,46x1,29)m tại vị trí trục 5(B-E); lắp 

mới bằng cửa nhôm hệ, lắp kính dày 5mm.  

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 nước phủ, diện 

tích 35,68m2.  

- Thay thế toàn bộ trần nhựa cũ bằng trần tôn khung xương thép hộp kích 

thước (40x40x1,1)mm, diện tích 91,08m2. 

- Tháo dỡ, thay mới: 

+ Các thiết bị điện: 06 bộ đèn ốp trần công suất 9W, có chụp. 

+ Thiết bị nước: Thay ống nhựa thoát nước mái đường kính d=90mm tại 

các vị trí thuộc trục 2,5. 

e) Cải tạo nhà bảo vệ:  

- Phá dỡ lớp vữa trát chân tường cao 0,9m (so với nền); trát lại bằng vữa 

xi măng cát mác 75, sơn tường bằng 01 nước lót +02 nước phủ, tổng diện tích 

14,33m2. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ trên bề mặt tường, trụ, cột, đáy sê nô, tổng 

diện tích 109,59m2; sơn lại bằng 01 nước lót +02 nước phủ. 

- Tháo dỡ trần nhựa cũ; thay mới bằng trần tôn khung xương thép hộp 

kích thước (40x40x1,1)mm, diện tích 18,21m2. 

- Tháo dỡ, vệ sinh toàn bộ cửa gỗ hiện trạng; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 5,83m2; thay thế 11 bộ bản lề cửa bị hỏng. Trong đó: cửa đi 

ký hiệu D kích thước (0,7x2,2)m có 01 bộ, cửa sổ ký hiệu S kích thước 

(0,9x1,3)m có 02 bộ. 

- Vệ sinh toàn bộ hoa sắt cửa; sơn lại bằng 1 nước lót, 2 nước phủ, diện 

tích 2,34m2. 

- Phá dỡ lớp gạch lát nền và bê tông nền cũ; đổ bê tông lót nền bằng bê 

tông xi măng mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng gạch ceramic kích thước 

(400x400)mm, diện tích 15,18m2. 

g) Cải tạo nhà vệ sinh (gồm 03 nhà):  

- Nhà vệ sinh 1 và nhà vệ sinh 2: 
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+ Phá dỡ lớp bê tông nền tại các vị trí bị hỏng; đổ bê tông lót nền bằng bê 

tông xi măng mác 150 dày 10cm, lát nền bằng gạch ceramic kích thước 

(400x400)mm, diện tích 70,65m2. 

+ Phá dỡ lớp vữa trát tường tại những vị trí bị hư hỏng; trát lại bằng vữa 

xi măng cát mác 75, quét vôi ve tường bằng 01 nước trắng + 02 nước mầu, tổng 

diện tích 62,54m2.  

+ Cạo bỏ toàn bộ lớp vôi ve cũ trên bề mặt tường, trụ, cột; quét vôi ve lại 

bằng 01 nước trắng + 02 nước mầu.  

+ Tháo dỡ toàn bộ 12 bộ cửa đi hiện trạng bằng gỗ, kích thước mỗi bộ 

(0,7x2,0)m; thay mới 12 bộ cửa đi bằng cửa sắt sơn tĩnh điện, kích thước mỗi bộ 

(0,7x2,0)m, diện tích 16,8m2.  

+ Bổ sung mái che (khu vực lối vào và khu tiểu, diện tích 99,34m2) bằng 

tôn múi dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép hộp kích thước (40x80x2)mm, vì kèo 

thép hộp kích thước (40x80x2)mm, liên kết giữa vì kèo và xà gồ thép bằng liên 

kết hàn; vì kèo thép đặt trên tường xây gạch hiện trạng, liên kết giữa vì kèo với 

tường bằng các thanh thép hình đều cạnh (50x50x5)mm hàn gắn vào chốt thép 

đường kính d=12mm gắn tường. 

- Nhà vệ sinh 3: bổ sung mái che (khu vực lối vào và khu tiểu, diện tích 

49,67m2) bằng tôn múi dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép hộp kích thước 

(40x80x2)mm, vì kèo thép hộp kích thước (40x80x2)mm, liên kết giữa vì kèo và 

xà gồ thép bằng liên kết hàn; vì kèo thép lắp đặt trên tường hiện trạng, liên kết 

giữa vì kèo với tường bằng các thanh thép hình đều cạnh (50x50x5)mm hàn gắn 

vào chốt thép đường kính d=12mm gắn tường. 

h) Cổng, tường rào và sân khấu: 

- Cổng: phá dỡ lớp vữa trát trụ cổng cũ; xây trụ cổng cao thêm 1,4m bằng 

gạch bê tông không nung, vữa xi măng cát mác 75 (trụ cổng sau cải tạo cao 

3,7m); thay thế biển cổng bằng khung thép ốp tấm aluminium kích thước 

(6,66x0,8x0,22)m; ốp trụ cổng bằng gạch thẻ kích thước (6x24)cm; cạo gỉ cánh 

cổng cũ, sơn lại bằng 3 nước sơn tổng hợp.  

- Tường rào: phá dỡ tường rào và móng tường rào tại ranh giới phía Đông 

(sau nhà xưởng) của khu đất, dài 5,82m; xây lại tường rào mới, móng và tường 

xây bằng gạch bê tông không nung, tường xây cao 2m, cách 2,8m xây trụ gạch 

tiết diện (22x22)cm. Vữa xây và trát dùng vữa xi măng cát mác 75, tường quét 

vôi ve 1 nước trắng + 2 nước mầu.  

- Sân khấu: 

+ Xây mở rộng 2 bên sân khấu, mỗi bên rộng thêm 1m, kích thước sân 

khấu sau cải tạo (6,55x11,86x0,45)m. Móng và tường xây bằng gạch bê tông 

không nung vữa xi măng cát mác 75, đắp đất nền móng khu vực mở rộng, đầm 

chặt K=0,95.  

+ Phá dỡ nền gạch lát diện tích 80,3m2 và phá dỡ lớp bê tông lót nền khối 

lượng 4,02m3. 
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+ Đổ nền bằng bê tông xi măng mác 200, dày 5cm; lát nền bằng gạch đỏ 

kích thước (400x400)mm, diện tích 80,3m2. Trát mặt ngoài móng bằng vữa xi 

măng cát mác 75, sơn tường 01 nước lót +02 nước phủ, diện tích 7,7m2. 

i) Hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình: 

- Bổ sung lắp đặt hệ thống báo cháy tự động 10 kênh, 01 máy bơm nước 

chữa cháy, công suất 11,5kw. Tủ trung tâm đặt tại nhà bảo vệ. 

-  Bổ sung 01 trụ cứu hoả 02 họng d=50mm bên ngoài công trình nhà các 

phòng chức năng cao 03 tầng, vị trí lắp đặt: cách trục 10 của nhà các phòng chức 

năng cao 03 tầng 1,3m. 

- Hạng mục công trình nhà 21 lớp học cao 03 tầng: 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động gồm: Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn, đầu báo cháy khói, đèn báo cháy, chuông báo cháy, nút ấn báo cháy 

tại các tầng của công trình. 

+ Tháo dỡ, lắp đặt mới: 06 tủ thép kích thước (50x70x18)cm đựng vòi 

chữa cháy; 06 bộ vòi và lăng phun đường kính d=(50-13)mm; 42 bình bột chữa 

cháy ABC (4kg); 06 bộ nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 

- Hạng mục công trình nhà các phòng chức năng cao 03 tầng:  

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động gồm: Đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn, đầu báo cháy khói, đèn báo cháy, chuông báo cháy, nút ấn báo cháy 

tại các tầng của công trình. 

+ Tháo dỡ, lắp đặt mới: 03 tủ thép kích thước (50x70x18)cm đựng vòi 

chữa cháy; 03 bộ vòi và lăng phun đường kính d=(50-13)mm; 16 bình bột chữa 

cháy ABC (4kg); 03 bộ bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy.  

+ Bổ sung đường ống cấp nước chữa cháy bằng ống thép tráng kẽm 

đường kính d=50mm, van họng cứu hỏa đường kính d=50mm, lăng phun, vòi 

cứu hỏa, tủ đựng vòi cứu hỏa tại vách tường cầu thang các tầng (trục 7). 

- Hạng mục công trình nhà hành chính cao 02 tầng, tháo dỡ, lắp đặt mới: 

01 tủ thép kích thước (50x60x18)cm đựng 02 bình chữa cháy; 06 bình bột chữa 

cháy ABC (4kg); 01 bộ bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 

- Hạng mục công trình nhà đa năng cao 01 tầng, tháo dỡ, lắp đặt mới: 08 

bình bột chữa cháy ABC (4kg); 02 bộ bảng nội quy tiêu lệnh phòng cháy chữa 

cháy.  

- Hạng mục công trình nhà xưởng cao 01 tầng, tháo dỡ, lắp đặt mới: 02 

bình bột chữa cháy; 02 bình cứu hoả ABC (4kg); 01 bộ bảng nội quy tiêu lệnh 

phòng cháy chữa cháy. 

11. Tổng mức đầu tư:     4.199.509.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            3.629.859.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:     119.132.000 đồng; 



10 

 

- Chi phí tư vấn:      323.372.000 đồng; 

- Chi phí khác:        53.255.000 đồng;  

- Chi phí dự phòng:                73.891.000 đồng.  

12. Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư công và nguồn chi khác ngân 

sách tỉnh năm 2020. 

13. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê tư vấn 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, 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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH-NC, KGVX, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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