
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 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 

Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hữu Khánh, Trường Trung học cơ sở 

Hữu Khánh, huyện Lộc Bình 

 

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 năm 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 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 120/TTr-SXD ngày 

17/11/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hữu Khánh, Trường Trung học cơ sở Hữu 

Khánh, huyện Lộc Bình như sau: 

1. Tên công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Hữu Khánh, 

Trường Trung học cơ sở Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. 

2. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.  

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

4. Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng bổ sung các hạng mục, công trình vệ 

sinh để đảm bảo các điều kiện vệ sinh tại trường học. 

5. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Trường Tiểu học Hữu Khánh: xây mới Nhà vệ sinh học sinh (01 tầng), 

diện tích xây dựng 23,4m2. 
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b) Trường Trung học cơ sở Hữu Khánh: xây mới Nhà vệ sinh học sinh (01 

tầng), diện tích xây dựng 26,91m2; khoan giếng sâu 50m.  

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Thành Nam. 

7. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: KTS. Lưu Văn Hưng. 

8. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên khu đất do Trường Tiểu học Hữu 

Khánh, Trường Trung học cơ sở Hữu Khánh quản lý và sử dụng tại xã Hữu 

Khánh, huyện Lộc Bình.  

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu: 

a) Trường Tiểu học Hữu Khánh: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, kích thước theo tim trục (6,0x3,9)m, 

chiều cao tôn nền 0,3m, chiều cao tầng 3,0m, chiều cao nhà 3,6m; bố trí 02 khu vệ 

sinh (nam, nữ) riêng biệt, diện tích sử dụng mỗi khu 11,0m2; mái bằng. 

- Giải pháp kết cấu: sử dụng hệ kết cấu tường chịu lực; móng bằng bê tông 

cốt thép (BTCT), tường xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75, lót 

đáy móng bằng bê tông xi măng mác 150; giằng móng bằng BTCT; dầm sàn mái 

bằng bê tông cốt thép dày 10cm; toàn bộ các cấu kiện sử dụng BTCT mác 200. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền nhà lát gạch chống trơn kích thước 

(250x250)mm, tường ốp gạch men kính kích thước (250x400)mm cao 1,6m; trát 

tường, trần bằng vữa xi măng cát mác 75, sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ; 

sàn mái quét chống thấm, lát gạch đất nung kích thước (400x400)mm; hệ thống 

cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa thép sơn tĩnh điện, kính trắng dày 5mm; thiết bị vệ 

sinh bố trí gồm: 02 tiểu nam, 02 tiểu nữ, 04 xí bệt, 02 chậu rửa. Giữa các khoang 

tiểu nam, nữ ngăn cách bằng tường xây, kích thước (0,85x1,6)m; tường ốp gạch 

ceramic kích thước (250x400)mm. 

- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho nhà vệ sinh được đấu nối từ tủ 

điện tổng của nhà lớp học hiện trạng đến hộp điện tổng, sử dụng dây dẫn 

Cu/PVC/PVC tiết diện (2x2,5)mm2; từ bảng điện cấp ra các bóng đèn bằng dây 

dẫn Cu/PVC/PVC tiết diện (2x1,5)mm2; các dây dẫn được luồn trong ống nhựa 

xoắn đường kính d=16mm đi ngầm tường; chiếu sáng bằng đèn compact công 

suất 20W lắp tường cao 2,5m. 

- Giải pháp cấp nước: Nước cấp cho téc nước mái được lấy từ bể chứa nước 

hiện trạng (phía Tây, trước nhà lớp học) đã có của điểm trường chính, nước được 

bơm lên téc inox chứa nước đặt trên sàn mái (dung tích 1,5m3); máy bơm 

(P=125W, Q=32lít/phút, H=10m) đặt trong hộc để máy bơm. Toàn bộ hệ thống 

ống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

- Giải pháp thoát nước: 

+ Thoát nước mái: bố trí 02 ống nhựa PVC thoát nước sàn mái tại vị trí trục 

(D;1) và (D;3), đường kính d=90mm; nước được thoát trực tiếp xuống sân bê tông 
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xung quanh công trình và chảy tràn vào hệ thống rãnh thoát nước hiện trạng của 

nhà trường; nước xí, tiểu thoát ra bể tự hoại bằng ống nhựa PVC đường kính 

d=42mm và 110mm, sau đó thoát sang bể tự ngấm bằng ống nhựa PVC đường 

kính d=110mm. Nước rửa, nước sàn thoát trực tiếp ra bể tự ngấm bằng ống nhựa 

PVC, đường kính d=110mm. 

+ Bể tự hoại: xây ngầm tại phía Bắc, trước nhà vệ sinh (cách mép tường 

trục A nhà vệ sinh 6,65m), kích thước bể (3,96x1,84x1,9)m.  

+ Bể tự ngấm: xây ngầm cạnh bể tự hoại, kích thước (1,9x1,44x2,2)m. 

b) Trường Trung học cơ sở Hữu Khánh: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

theo tim trục (6,9x3,9)m, chiều cao tôn nền 0,3m, chiều cao tầng 3,0m, chiều cao 

nhà 3,6m; nhà bố trí 02 khu vệ sinh (nam, nữ) riêng biệt, diện tích sử dụng mỗi 

khu 13,4m2; mái bằng. 

- Giải pháp kết cấu: Nhà sử dụng hệ kết cấu tường chịu lực; móng và tường 

xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75, lót đáy móng bằng bê tông 

xi măng mác 150; giằng móng bằng BTCT; dầm sàn mái bằng bê tông cốt thép 

dày 10cm; toàn bộ cấu kiện sử dụng BTCT mác 200. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền nhà lát gạch chống trơn kích thước 

(250x250)mm, tường ốp gạch men kính thước (250x400)mm cao 1,6m; trát 

tường, trần bằng vữa xi măng cát mác 75, sơn hoàn thiện 01 lớp lót, 02 lớp phủ; 

sàn mái quét chống thấm, lát gạch đất nung kích thước (400x400)mm; hệ thống 

cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa thép sơn tĩnh điện, kính trắng dày 5mm; thiết bị vệ 

sinh bố trí gồm: 03 tiểu nam, 03 tiểu nữ, 04 xí bệt, 06 chậu rửa. Giữa các khoang 

tiểu nam, nữ ngăn cách bằng tường xây, kích thước (0,85x1,6)m; tường ốp gạch 

ceramic kích thước (250x400)mm. 

- Giải pháp cấp điện: nguồn điện cấp cho nhà vệ sinh được đấu nối từ tủ 

điện tổng của nhà lớp học hiện trạng, sử dụng dây dẫn Cu/PVC/PVC tiết diện 

(2x2,5)mm2; từ bảng điện cấp ra các bóng điện bằng dây dẫn Cu/PVC/PVC tiết 

diện (2x1,5)mm2; các dây dẫn được luồn trong ống nhựa xoắn đường kính 

d=16mm đi ngầm tường; chiếu sáng bằng đèn compact công suất 20W gắn tường. 

- Giải pháp cấp nước:   

+ Nguồn nước được lấy từ giếng khoan (xây dựng mới) tới bể chứa nước 

hiện trạng đã có, nước được bơm lên téc inox chứa nước đặt trên sàn mái (dung 

tích 1,5m3). Máy bơm (có P=125W, Q=32lít/phút, H=10m) đặt trong hộc để máy 

bơm. Toàn bộ hệ thống ống cấp nước sử dụng ống nhựa PPR và phụ kiện đồng 

bộ. 

+ Giếng khoan: bố trí phía Tây Bắc của khu đất, cách nhà hành chính hiện 

trạng 1,08m; giếng khoan sâu 50m bằng máy khoan tự hành. 

- Giải pháp thoát nước: 
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+ Thoát nước mái: bố trí 02 ống nhựa PVC thoát nước sàn mái tại vị trí trục 

(B;1) và (B;3), đường kính ống d=90mm. Nước được thoát trực tiếp xuống sân bê 

tông xung quanh công trình và chảy tràn vào hệ thống rãnh thoát nước hiện trạng 

của nhà trường; nước xí, tiểu thoát ra bể tự hoại bằng ống nhựa PVC đường kính 

d=42mm và 110mm, sau đó thoát sang bể tự ngấm bằng ống nhựa PVC đường 

kính d=110mm. Nước rửa, nước sàn thoát trực tiếp ra bể tự ngấm bằng ống nhựa 

PVC đường kính d=110mm. 

+ Bể tự hoại: bố trí xây ngầm tại phía Bắc, cạnh nhà vệ sinh (cách mép 

tường trục 3 nhà vệ sinh 0,65m), kích thước bể (3,96x1,84x1,9)m.  

+ Bể tự ngấm: xây ngầm cạnh bể tự hoại, kích thước (1,9x1,44x2,2)m. 

11. Tổng dự toán xây dựng công trình:  813.094.453,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:   627.986.109 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:     20.610.504 đồng; 

- Chi phí tư vấn:    115.600.098 đồng; 

- Chi phí khác:      10.156.522 đồng;  

- Chi phí dự phòng:     38.741.221 đồng.  

12. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB). 

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 các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 2; PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh;  
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT;  
- UBND huyện Lộc Bình;  
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,   
Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC;  
- Lưu: VT, KT(PVĐ) Nguyễn Long Hải 
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