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QUYẾT ĐỊNH 

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

công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV  

Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 

 

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 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 119/TTr-SXD ngày 

17//11/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

công trình Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình 

thủy lợi Lạng Sơn như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

a) Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc cao 02 tầng:  

- Điều chỉnh quy mô: tăng diện tích xây dựng từ 454m2 lên 588,9m2, 

trong đó: Hành lang phía trước rộng 1,5m lên 1,8m; kích thước nhịp phòng từ 

5,5m lên 6,58m;  tăng chiều cao tầng 1 cao từ 3,6 lên 4,0m; tăng chiều cao tầng 

2 từ 3,6 lên 3,9m; tăng chiều cao công trình từ 10,2m lên 10,56m.  
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- Điều chỉnh vị trí một số trục và chi tiết cấu tạo móng, cột, dầm sàn 

tương ứng với việc mở rộng quy mô diện tích công trình; thay lan can hoa sắt 

cầu thang bằng lan can inox, tay vịn gỗ; chống thấm lại toàn bộ mái, thay mái 

tôn cũ đã bị hỏng (giữ nguyên xà gồ thép cũ); điều chỉnh toàn bộ cửa nhựa lõi 

thép sang cửa nhôm hệ Việt Pháp màu trắng sứ; điều chỉnh nền sảnh tầng 1 láng 

granitô sang lát đá granit. Không thi công tấm nhựa composite vách ngăn vệ 

sinh, cửa xếp D4, biển trụ sở khung sắt, lắp đặt chậu tiểu nữ. 

b) Cải tạo nhà kho thành nhà làm việc, cao 02 tầng: 

- Điều chỉnh quy mô: tăng diện tích xây dựng được duyệt từ 372m2 lên 

454,33m2, trong đó: Hành lang phía trước rộng từ 1,5m lên 1,8m; kích thước 

nhịp phòng dài 5,5m lên 6,58m; tăng chiều cao tầng 1 cao từ 3,6 lên 4,0m; tăng 

chiều cao tầng 2 từ 3,6 lên 3,9m; tăng chiều cao công trình từ 10,2m lên 10,56m. 

Các giải pháp thiết kế chủ yếu được giữ nguyên theo thiết kế đã được phê duyệt 

và bổ sung các khối lượng công việc tương ứng với việc điều chỉnh. 

- Điều chỉnh vị trí một số trục và chi tiết cấu tạo móng, cột, dầm sàn 

tương ứng với việc mở rộng quy mô diện tích công trình; điều chỉnh toàn bộ cửa 

nhựa lõi thép sang cửa nhôm hệ Việt Pháp màu trắng sứ. 

c) Không đầu tư xây dựng hạng mục công trình nhà kho, diện tích xây 

dựng 50,4m2; không thi công mũi mác thép trên cánh cổng, tôn ốp cánh cổng, 

bánh xe thép dưới cánh cổng; không lắp gạch bê tông hoa gió tại tường rào phía 

Tây, bên phải biển cổng. 

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung:   207.019.356 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:    200.522.231 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        5.264.912 đồng; 

- Chi phí tư vấn:       15.911.439 đồng; 

- Chi phí khác:               -14.679.226 đồng. 

3 Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh      4.880.604.188 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:          4.200.993.133 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:    100.752.515 đồng; 

- Chi phí tư vấn:     357.347.839 đồng; 

- Chi phí khác:     196.120.333 đồng; 

- Chi phí dự phòng:       25.390.367 đồng. 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. 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, Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 

lợi Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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