
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  12  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 Mầm non Gia Cát, Trường Tiểu học Nguyễn   

Bá Ngọc, Trường Trung học cơ sở Gia Cát, Trường Phổ thông dân tộc  

nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc, Trường Tiểu học Hợp Thành, 

Trường Tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc 
 

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 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 của 

Chính phủ; 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 147/TTr-UBND 

ngày 22/12/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Gia Cát, Trường Tiểu học Nguyễn Bá 

Ngọc, Trường Trung học cơ sở Gia Cát, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở huyện Cao Lộc, Trường Tiểu học Hợp Thành, Trường Tiểu học Thụy 

Hùng, huyện Cao Lộc với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Gia Cát, Trường 

Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Trung học cơ sở Gia Cát, Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc, Trường Tiểu học Hợp Thành, 

Trường Tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc. 

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

3. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Mục tiêu đầu tư: cải tạo, xây mới một số hạng mục của công trình vệ 

sinh, công trình cấp nước, cung cấp trang thiết bị vệ sinh nhằm đảm bảo các điều 

kiện vệ sinh tại trường học. 

5. Quy mô đầu tư xây dựng 

- Trường Mầm non Gia Cát: xây mới nhà vệ sinh giáo viên cao 01 tầng, 

diện tích 15,6m2; xây mới bể nước sinh hoạt, dung tích 10m3. 

- Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc: cải tạo nhà vệ sinh học sinh cao 01 

tầng, diện tích 46m2. Điểm trường Sa Cao: cải tạo nhà vệ sinh học sinh cao 01 

tầng, diện tích 26m2. 

- Trường Trung học cơ sở Gia Cát: cải tạo mở rộng nhà vệ sinh học sinh 

cao 01 tầng, diện tích từ 32,7m2 thành 48,4m2. 

- Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc: cải tạo 

nhà vệ sinh học sinh cao 01 tầng diện tích 58,6m2. 

- Điểm trường Nà Ca, Trường Tiểu học Hợp Thành: xây mới nhà vệ sinh 

học sinh cao 01 tầng, diện tích xây dựng 16m2. 

- Trường Tiểu học Thụy Hùng: cải tạo mở rộng nhà vệ sinh học sinh cao 01 

tầng, diện tích từ 23m2 thành 40m2; cải tạo nhà vệ sinh giáo viên cao 01 tầng, diện 

tích từ 6m2 thành 13,4m2. Xây mới bể nước sinh hoạt, dung tích 10m3. 

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. Đồng Vũ Toại. 

8. Địa điểm xây dựng: thị trấn Cao Lộc, xã Gia Cát, xã Hợp Thành, xã 

Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Trường Mầm non Gia Cát:  

- Xây mới nhà vệ sinh giáo viên:  

+ Vị trí bố trí công trình: tại góc phía Tây Nam của khu đất, cách nhà lớp 

học hiện trạng về phía Đông Nam 1,0m. 

+ Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, kích thước theo tim tường 

(4,2x3,3)m, mặt bằng hình chữ nhật. Chiều cao tôn nền 0,3m, chiều cao công 

trình 3,25m; mái bằng. 

+ Giải pháp kết cấu: Móng băng bê tông cốt thép mác 200, giằng móng 

bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép mác 200; 

tường móng và tường nhà xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

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

(300x300)mm, tường ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm cao 1,8m; hệ 
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thống cửa bằng thép sơn tĩnh điện; tường trong và ngoài nhà lăn sơn 01 nước lót, 

02 nước phủ. 

+ Giải pháp cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học hiện trạng 

cấp đến hộp điện tổng dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra ổ cắm, chiếu 

sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; toàn bộ hệ thống dây điện được luồn 

trong ống nhựa xoắn đường kính d=16mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng bằng 

đèn Compact công suất 20W. 

+ Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

sử dụng máy bơm (P=2,5m3/h, h=10m), bơm nước lên téc chứa nước (dung tích 

téc chứa nước 2,0m3) đặt trên sàn mái; từ téc chứa nước, nước được cấp xuống 

cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống nhựa đường kính d=32mm, d=25mm. Toàn 

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

+ Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống PVC 

đường kính d = 90mm, thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Nước xí, tiểu được thu 

vào bể tự hoại, sau xử lý thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà bằng đường ống 

d=110mm. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

 Bể tự hoại: đặt ngầm dưới nền nhà vệ sinh tại trục (1-3) (A-C); kích thước 

bể (3,02x2,02x1,8)m; lót đáy bể bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy 

và nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm; thành bể xây bằng gạch 

không nung vữa xi măng cát mác 75; trát trong và ngoài bằng vữa xi măng cát 

mác 75, dày 1,5cm; láng bể bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 2cm.  

- Xây mới bể nước sinh hoạt, dung tích 10m3: vị trí bố trí tại phía Tây Bắc 

của khu đất, cách tường nhà vệ sinh về phía Đông Nam 0,75m; bể đặt nửa nổi, 

nửa chìm, phần nổi cao 0,9m so với cốt mặt đất, kích thước bể (3,0x2,0x1,8)m; lót 

đáy bể bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy và nắp bể bằng bê tông cốt 

thép mác 200, dày 10cm; thành bể xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát 

mác 75; trát trong và ngoài bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; láng đáy bể 

bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 2cm. 

b) Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (cải tạo nhà vệ sinh học sinh cao 01 

tầng, diện tích  46m2):  

- Tháo dỡ cửa đi 08 bộ; lắp đặt mới cửa đi 10 bộ (trong đó bổ sung 02 bộ 

tại vị trí trục 2, 4(A-B)), cửa thép sơn tĩnh điện.  

- Tháo dỡ cửa sổ 08 bộ; lắp đặt mới cửa sổ 16 bộ (trong đó bổ sung 08 bộ 

tại vị trí trục A, B(1-5)), cửa thép sơn tĩnh điện. Tháo dỡ, lắp đặt mới xí xổm 08 

bộ. 

- Đục tường để mở cửa sổ tại trục A, B(1-5) kích thước (0,67x0,67)m. 

- Xây bổ sung tường thu hồi tại trục A-C(1-5) cao 0,9m, dày 0,11m gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 50. Trát tường trong và ngoài bằng vữa xi 

măng cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện bằng sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 

- Lợp bổ sung mái bằng tôn dày 0,42mm, đặt trên hệ xà gồ thép hộp 

(40x80x1,4)mm, trên tường xây thu hồi tại vị trí từ trục A-C (1-5).  
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- Phá dỡ lớp vữa trát tường trong và trát ngoài nhà diện tích 34,33m2. Trát 

lại tường trong và tường ngoài nhà bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; 

hoàn thiện sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 

- Cạo bỏ lớp sơn tường trong và ngoài nhà diện tích 137,32m2, sơn lại 01 

nước lót, 02  nước phủ. Cạo bỏ, sơn lại trần khu xí 01 nước lót, 02 nước phủ. Phá 

dỡ, lát lại nền bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; ốp lại tường bằng 

gạch men kích thước (300x450)mm, cao 1,2m. Lắp đặt mới chậu rửa tay 08 bộ. 

- Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học 

hiện trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công tắc, 

chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; toàn bộ hệ thống dây điện được 

luồn trong ống nhựa xoắn đường kính d=16mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng 

bằng đèn Compact công suất 20W, công suất 40W. 

- Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

đã có sử dụng máy bơm đã có bơm nước lên téc chứa nước hiện trạng đặt trên sàn 

mái; từ téc chứa nước, nước được cấp xuống cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống 

nhựa đường kính d=40mm, d=32mm, d=25mm, d=20mm. Toàn bộ hệ thống cấp 

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

- Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Nước xí, tiểu được thu 

vào bể tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau xử lý thoát ra rãnh 

thoát nước ngoài nhà. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

c) Điểm trường Sa Cao Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (cải tạo nhà vệ 

sinh học sinh cao 01 tầng, diện tích  26m2: 

- Tháo dỡ, lắp đặt mới cửa đi 06 bộ, cửa bằng thép sơn tĩnh điện; tháo dỡ, 

lắp đặt mới xí xổm 04 bộ; phá dỡ bể nước kích thước (1,42x0,9)m. 

- Đục tường để mở cửa sổ tại trục 1, 2(A-C), tại trục A, C(1-2) kích thước 

(0,6x0,6)m. Phá dỡ, trát lại tường trong và tường ngoài nhà bằng vữa xi măng cát 

mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện bằng sơn 01 nước lót, 02  nước phủ; lát lại nền 

bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; ốp tường bằng gạch men kích 

thước (300x450)mm, cao 1,2m. Lắp đặt mới chậu rửa tay 04 bộ. 

- Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học 

hiện trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công tắc, 

chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; hệ thống dây điện được luồn 

trong máng nhựa kích thước (30x15)mm đi nổi; chiếu sáng bằng đèn Compact 

công suất 20W. 

- Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

đã có sử dụng máy bơm (P=2,5m3/h, h=10m) bơm nước lên téc chứa nước (dung 

tích téc chứa nước 2,0m3) đặt trên giá đỡ téc nước; nước được cấp xuống cho các 

thiết bị vệ sinh được sử dụng ống nhựa đường kính d= 32mm, d=25mm. Toàn bộ 

hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 
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+ Giải pháp thiết kế giá đỡ téc nước: vị trí bố trí ở phái Tây Nam của khu 

đất, cạnh nhà vệ sinh về phía Đông Bắc. Giá đỡ bằng thép hình, kích thước đáy 

(1,5x1,5)m, kích thước đỉnh (1,1x1,1)m, chiều cao 3,0m. Hệ cột, thanh ngang, 

thanh giằng bằng thép hình V(50x50x5)mm. Liên kết cột với thanh ngang, thanh 

giằng bằng liên kết hàn. Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200; lót đáy móng 

bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy móng đơn kích thước (0,5x0,5)m. 

Liên kết cột với đỉnh móng bằng bulong M16 và thép bản đế kích thước 

(20x20)cm, dày 8mm. 

- Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Nước xí, tiểu được thu 

vào bể tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau khi xử lý được 

thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa 

PVC. 

d) Trường Trung học cơ sở Gia Cát (cải tạo mở rộng nhà vệ sinh học sinh 

cao 01 tầng, diện tích từ 32,7m2 thành 48,4m2): 

- Phá dỡ tường ngăn khu xí giữa trục 2-3(C-D), kích thước (1,335x2,1)m, 

trục C (2-3) kích thước (2,18x2,1)m. Phá dỡ tường ngăn tiểu kích thước 

(0,75x1,2)m. 

- Đục tường để làm cửa đi tại trục 1, 2 (B-D) kích thước (0,7x2)m. Lắp đặt 

mới cửa đi bằng cửa thép sơn tĩnh điện. 

- Xây bịt cửa đi tại trục C(1-2) bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 

50 kích thước (0,7x1,9)m. Trát bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn 

thiện sơn 01 nước lót, 02  nước phủ. 

- Xây mới tường ngăn tiểu bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 50, 

kích thước (0,6x1,2)m, kích thước (0,8x1,2)m. Trát tường bằng vữa xi măng cát 

mác 75, dày 1,5cm. Ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm. 

- Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường trong, trần và ngoài nhà; sơn lại hoàn thiện 

01 nước lót, 02  nước phủ. Phá dỡ, lát lại nền bằng gạch chống trơn kích thước 

(300x300)mm. Ốp lại tường bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 1,2m.  

- Mở rộng nhà vệ sinh: về phía Bắc 2,4m, kích thước sau mở rộng 

(7,2x6,3)m. Chiều cao tôn nền 0,3m, chiều cao nhà 3,7m (tính đến đỉnh mái); mái 

bằng. 

+ Giải pháp kết cấu phần mở rộng: Móng xây bằng gạch không nung, vữa 

xi măng cát mác 50; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; giằng 

móng bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn bằng bê tông cốt thép mác 200. 

Tường xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50.  

+ Giải pháp hoàn thiện phần mở rộng: Nền lát bằng gạch chống trơn kích 

thước (300x300)mm, tường ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 

1,2m. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện, kính trắng mờ dày 5mm. Tường 

trong và ngoài nhà sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 
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+ Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học 

hiện trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công tắc, 

chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; hệ thống dây điện được luồn 

trong máng nhựa kích thước (30x15)mm đi nổi; chiếu sáng bằng đèn Compact 

công suất 20W, công suất 40W. 

+ Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

đã có sử dụng máy bơm đã có bơm nước lên téc chứa nước hiện trạng đặt trên sàn 

mái; từ téc chứa nước, nước được cấp xuống cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống 

nhựa đường kính d=32mm, d=25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống 

nhựa hàn nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

+ Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Nước xí, tiểu được thu 

vào bể tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau khi xử lý thoát ra 

rãnh thoát nước ngoài nhà. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

đ) Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc (cải 

tạo nhà vệ sinh học sinh cao 01 tầng, diện tích 58,6m2): 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống mái che bằng tôn và xà gồ thép hiện trạng. Lợp 

mới mái bằng tôn dày 0,42mm gác trên hệ xà gồ thép hộp (40x80x1,4)mm đặt 

trên tường thu hồi. 

- Phá dỡ lớp vữa trát tường ngoài nhà diện tích 22,388m2. Trát lại tường 

ngoài nhà bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện sơn 01 nước lót, 

02 nước phủ. Cạo bỏ lớp sơn tường ngoài nhà diện tích 89,55m2, sơn lại 01 nước 

lót, 02 nước phủ. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn tường trong nhà, sơn lại 01 nước lót, 02 

nước phủ. 

- Phá dỡ tường tại trục C, D(1-3) kích thước (4,66x3)m. Đục tường để làm 

cửa sổ tại trục A, F(1-3), trục 1, 3(A-F) kích thước (0,6x0,6)m, lắp đặt mới cửa sổ 

bằng cửa thép sơn tĩnh điện. 

- Tháo dỡ cửa đi 12 bộ. Lắp đặt mới cửa đi bằng cửa thép sơn tĩnh điện 06 

bộ tại trục B(1-3), 02 bộ trục 1, 3 (C-D), 06 bộ tại trục E(1-3). Phá dỡ, lát lại nền 

bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm. Phá dỡ, ốp lại tường bằng gạch 

men kích thước (250x400)mm.  

- Tháo dỡ xí xổm cũ 06 bộ. Lắp mới xí xổm 12 bộ (trong đó 06 bộ tại trục 

1-3(A-B), 06 bộ tại trục 1-3(E-F)). Lắp đặt mới chậu rửa tay 12 bộ. 

- Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học 

hiện trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công tắc, 

chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; hệ thống dây điện được luồn 

trong máng nhựa kích thước (30x15)mm đi nổi; chiếu sáng bằng đèn Compact 

công suất 20W, công suất 40W. 

- Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

đã có sử dụng máy bơm (P=2,5m3/h, h=10m) bơm nước lên téc chứa nước (dung 

tích téc chứa nước 2,0m3) đặt trên giá đỡ téc nước; nước được cấp xuống cho các 
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thiết bị vệ sinh được sử dụng ống nhựa đường kính d= 40mm, d=32mm, 

d=25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PP-R và phụ 

kiện đồng bộ. 

Giá đỡ téc nước: bố trí ở phái Đông Nam của khu đất, cạnh nhà vệ sinh về 

phía Tây. Giá đỡ bằng thép hình, kích thước đáy (1,5x1,5)m, kích thước đỉnh 

(1,1x1,1)m, chiều cao 3,0m. Hệ cột, thang ngang, thanh giằng bằng thép hình 

V(50x50x5)mm. Liên kết cột với thanh ngang, thanh giằng bằng liên kết hàn. 

Móng cột bằng bê tông cốt thép mác 200; lót đáy móng bằng bê tông xi măng 

mác 150, dày 10cm; đáy móng đơn kích thước (0,5x0,5)m. Liên kết cột với đỉnh 

móng bằng bulong M16 và thép bản đế kích thước (20x20)cm, dày 8mm . 

- Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Nước xí, tiểu được thu 

vào bể tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau khi xử lý thoát ra 

rãnh thoát nước ngoài nhà. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

e) Điểm trường Nà Ca Trường Tiểu học Hợp Thành (xây mới nhà vệ sinh 

học sinh cao 01 tầng, diện tích 16m2): 

- Vị trí bố trí công trình: tại góc phía Đông Nam của khu đất, cách nhà lớp 

học hiện trạng về phía Tây Bắc 1,86m. 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà cao 01 tầng, kích thước theo tim tường 

(5,4x1,8+3,8x1,2)m. Chiều cao tôn nền 0,2m, chiều cao công trình 3,25m; mái 

bằng. 

- Giải pháp kết cấu: Móng xây bằng gạch, giằng móng bằng bê tông cốt 

thép mác 200; dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép mác 200; tường móng và tường 

nhà xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

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

(300x300)mm, tường ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm cao 1,2m; hệ 

thống cửa bằng thép sơn tĩnh điện; tường trong và ngoài nhà lăn sơn 01 nước lót, 

02 nước phủ. 

- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học hiện trạng 

cấp đến hộp điện tổng dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra ổ cắm, chiếu 

sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; toàn bộ hệ thống dây điện được luồn 

trong ống nhựa xoắn đường kính d=16mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng bằng 

đèn Compact công suất 20W. 

- Giải pháp cấp nước: Nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước 

đã có sử dụng máy bơm (P=2,5m3/h, h=10m) bơm nước lên téc chứa nước (dung 

tích téc chứa nước 2,0m3) đặt trên sàn mái; từ téc chứa nước, nước được cấp 

xuống cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống nhựa đường kính d=32mm, d=25mm. 

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

bộ.  

- Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống PVC 

đường kính d = 90mm, thoát ra bể tự ngấm. Nước xí, tiểu được thu vào bể tự hoại, 
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sau khi xử lý thoát ra bể tự ngấm bằng đường ống d=110mm. Toàn bộ hệ thống 

thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

 Bể tự hoại: bố trí ở phía Đông Nam của khu đất; bể đặt ngầm, kích thước 

bể (3,02x2,02x1,8)m; lót đáy bể bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy 

và nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm; thành bể xây bằng gạch 

không nung vữa xi măng cát mác 75; trát trong và ngoài bằng vữa xi măng cát 

mác 75, dày 1,5cm; láng bể bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 2cm.  

 Bể tự ngấm: bố trí đặt cạnh bể tự hoại về phía Đông Nam; bể được đặt 

ngầm, kích thước (1,4x1,9x1,95)m; nắp bể bằng bê tông cốt thép đá (1x2)cm mác 

200, đáy bể có kết cấu các lớp từ dưới lên gồm có: gạch xếp dày 30cm, gạch vỡ 

40cm, than xỉ dày 20cm, than củi dày 20cm; thành bể xây bằng gạch không nung, 

vữa xi măng cát mác 75.  

f) Trường Tiểu học Thụy Hùng:  

- Cải tạo mở rộng nhà vệ sinh học sinh cao 01 tầng, diện tích từ 23m2 thành 

40m2: 

+ Đục tường để làm cửa sổ tại trục C (1-3) kích thước (0,6x0,6)m. Lắp đặt 

mới cửa sổ bằng cửa thép sơn tĩnh điện. 

+ Phá dỡ tường ngăn khu xí giữa trục 1-2, 2-3(B-C). Xây lại tường ngăn để 

bổ sung khu xí bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 50 kích thước 

(1,335x2,45)m. Trát bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện sơn 01 

nước lót, 02  nước phủ. 

+ Phá dỡ tường tại trục B(1-3); xây lại tường bằng gạch không nung vữa xi 

măng cát mác 50 kích thước (2,78x2,45)m. Trát tường bằng vữa xi măng cát mác 

50, dày 1,5cm; hoàn thiện sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 

+ Phá dỡ tường tại trục A(1-3), kích thước (6,22x1,75)m; trục 1, 3(A-B) 

kích thước (0,835x1,75)m. 

+ Phá dỡ, trát lại tường trong, trần và tường ngoài nhà bằng vữa xi măng 

cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện sơn 01 nước lót, 02  nước phủ. 

+ Phá dỡ, lát lại nền bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; ốp lại 

tường bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 1,2m.  

- Mở rộng nhà vệ sinh: về phía Đông Nam 2,7m, kích thước hiện trạng 

(6,0x3,5)m, kích thước sau mở rộng (6x6,2)m. Chiều cao so với mặt sân 0,15m, 

chiều cao công trình 3,15m; mái dốc lợp tôn dày 0,42mm; xà gồ thép hộp 

(40x80x1,4)mm. 

Giải pháp kết cấu phần mở rộng: Móng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 50; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; giằng 

móng bằng bê tông cốt thép mác 200. Tường xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 50.  

Giải pháp hoàn thiện phần mở rộng: Nền lát bằng gạch chống trơn kích 

thước (300x300)mm, tường ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 
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1,2m. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện, kính trắng mờ dày 5mm. Tường 

trong và ngoài nhà sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 

Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà lớp học hiện 

trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công tắc, 

chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; toàn bộ hệ thống dây điện được 

luồn trong ống nhựa xoắn đường kính d=16mm đi ngầm trong tường; chiếu sáng 

bằng đèn Compact công suất 20W, công suất 40W. 

Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước đã 

có sử dụng máy bơm đã có bơm nước lên téc chứa nước hiện trạng đặt trên sàn 

mái; từ téc chứa nước, nước được cấp xuống cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống 

nhựa đường kính d=32mm, d=25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống 

nhựa hàn nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra bể tự ngấm đã có. Nước xí, tiểu được thu vào bể 

tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau khi xử lý được thoát ra bể 

tự ngấm đã có. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

- Cải tạo mở rộng nhà vệ sinh giáo viên cao 01 tầng, diện tích từ 6m2 thành 

13,4m2: 

+ Đục tường để làm cửa sổ tại trục C (1-3) kích thước (0,6x0,6)m. Lắp đặt 

mới cửa sổ bằng cửa thép sơn tĩnh điện. Phá dỡ tường tại trục A(1-3) kích thước 

(2,5x1,65)m, trục 2(A-B) kích thước (2x1,65)m. 

+ Phá dỡ, trát lại tường trong, trần và tường ngoài nhà bằng vữa xi măng 

cát mác 75, dày 1,5cm; hoàn thiện sơn 01 nước lót, 02  nước phủ. Phá dỡ, lát lại 

nền bằng gạch chống trơn kích thước (300x300)mm. Ốp lại tường bằng gạch men 

kích thước (300x450)mm, cao 1,8m. Tháo dỡ, lắp đặt mới cửa đi 02 bộ bằng cửa 

thép sơn tĩnh điện.  

+ Mở rộng nhà vệ sinh: về phía Đông Nam 2,4m, kích thước sau mở rộng 

(4,2x3,0)m. Chiều cao so với mặt sân 0,05m, chiều cao công trình 3,05m (tính 

đến đỉnh mái); mái dốc lợp tôn dày 0,42mm; xà gồ thép hộp (40x80x1,4)mm. 

 Giải pháp kết cấu phần mở rộng: Móng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 50; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; giằng 

móng bằng bê tông cốt thép mác 200. Tường xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 50.  

 Giải pháp hoàn thiện phần mở rộng: Nền lát bằng gạch chống trơn kích 

thước (300x300)mm, tường ốp bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 

1,8m. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện, kính trắng mờ dày 5mm. Tường 

trong và ngoài nhà sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. 

Giải pháp thiết kế cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ điện tổng nhà vệ sinh học 

sinh hiện trạng cấp đến hộp điện dùng dây PVC tiết diện (2x2,5)mm2; dây ra công 

tắc, chiếu sáng dùng dây PVC tiết diện (2x1,5)mm2; toàn bộ hệ thống dây điện 



10 

 

được luồn trong ống nhựa xoắn đường kính d=16mm đi ngầm trong tường; chiếu 

sáng bằng đèn Compact công suất 20W. 

 Giải pháp cấp nước: nước cấp cho nhà vệ sinh được lấy từ bể chứa nước sử 

dụng máy bơm (P=2,5m3/h, h=10m) bơm nước lên téc chứa đã có đặt trên sàn 

mái; từ téc chứa nước, nước được cấp xuống cho các thiết bị vệ sinh, sử dụng ống 

nhựa đường kính d=40mm, d=32mm, d=25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử 

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

 Giải pháp thoát nước: nước thoát sàn nhà vệ sinh được thu bằng ống nhựa 

đường kính d = 90mm, thoát ra bể tự ngấm đã có. Nước xí, tiểu được thu vào bể 

tự hoại đã có bằng ống nhựa đường kính d=110mm, sau khi xử lý được thoát ra bể 

tự ngấm đã có. Toàn bộ hệ thống thoát nước dùng ống nhựa PVC. 

- Xây mới bể nước sinh hoạt, dung tích 10m3: vị trí bố trí ở phía Tây của 

khu đất, cách tường nhà vệ sinh về phía Đông Bắc 1,0m; bể được đặt nửa nổi, nửa 

chìm, phần nổi cao 0,9m so với cốt mặt đất, kích thước bể (3,0x2,0x1,8)m; lót đáy 

bể bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm; đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép 

mác 200, dày 10cm; thành bể xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75; 

trát trong và ngoài bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; láng đáy bể bằng 

vữa xi măng cát mác 75, dày 2cm. 

11. Dự toán xây dựng công trình:  2.227.259.323,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:               1.796.406.943 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:          58.958.076 đồng; 

- Chi phí tư vấn:             239.006.054 đồng; 

- Chi phí khác:           26.828.282 đồng;  

- Chi phí dự phòng:         106.059.968 đồng.  

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

nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020 (WB). 

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, 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./.  
 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Điều 2;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh;  
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT;  
- UBND huyện Cao Lộc;  
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,   
Trung tâm TH-CB, PVHCC; Dương Xuân Huyên 
- Lưu: VT, KT(PVĐ)  
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