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QUYẾT ĐỊNH 

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

Xây dựng bốt kiểm soát và Barie tại khu vực Cửa khẩu Bình Nghi,  

huyện Tràng Định 

 

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;   

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 154/TTr-SXD ngày 

25/12/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Xây dựng bốt kiểm soát và Barie tại khu vực Cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng 

Định như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng bốt kiểm soát và Barie tại khu vực Cửa khẩu 

Bình Nghi, huyện Tràng Định. 

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

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: phục vụ công tác quản lý các hoạt động xuất nhập 

khẩu, xuất nhập cảnh đường bộ và đường sông của các lực lượng chức năng. 

4. Quy mô đầu tư xây dựng: 
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Đầu tư xây dựng mới 03 Bốt kiểm soát và barie, để bố trí nơi làm việc và 

nghỉ ngơi cho các lực lượng Biên phòng, Hải quan và Kiểm dịch tại khu vực cửa 

khẩu Bình Nghi. Trong đó: Bốt kiểm soát số 1, số 2 diện tích xây dựng = diện tích 

sàn = 51m2; Bốt kiểm soát số 3, diện tích xây dựng = diện tích sàn = 16m2. 

Lắp đặt thiết bị phục vụ làm việc, nghỉ ngơi tại các Bốt kiểm soát, gồm: 08 

tủ tài liệu kích thước (1000x450x1830)mm; 16 bàn làm việc; 16 ghế làm việc; 16 

máy vi tính; 16 bộ máy in hiệu canon; 08 bộ điều hòa không khí 2 chiều 9000BTU; 

02 barie tự động; trang thiết bị cho phòng nghỉ của cán bộ (gồm: giường rộng 

1,2m; đệm, chăn, ga, gối, kệ đầu giường). 

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

phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KTS. Lương Tuấn Vũ. 

7. Địa điểm xây dựng: xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Số bước thiết kế: 01 bước. 

9. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Bốt kiểm soát:  

- Vị trí bố trí công trình: 

+ Vị trí xây dựng Bốt kiểm soát số 1: cách đường biên giới đi qua mốc 

1035 khoảng 80m. Các mặt tiếp giáp: phía Đông giáp đường nhựa; phía Tây 

giáp ta luy đồi; phía Nam và phía Bắc giáp khu đất trống. 

+ Vị trí xây dựng Bốt kiểm soát số 2: cách cầu Nà Ỏi khoảng 300m về 

phía biên giới mốc 1035. Các mặt tiếp giáp: phía Đông giáp đường nhựa; phía 

Tây và phía Nam giáp khe đồi; phía Bắc giáp khu đất trống. 

+ Vị trí xây dựng Bốt kiểm soát số 3: nằm ở phía Đông trên đỉnh đồi, khu 

vực bến Pắc Lạn, gần bãi sang tải hàng hóa. 

- Giải pháp kiến trúc:  

+ Bốt kiểm soát số 1 và số 2: công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ 

nhật, kích thước tim tường (4,2x12,0)m. Bước cột: 3,6m; 4,8m; 3,6m. Mặt chính 

hướng Nam; chiều cao nền +0,35m; chiều cao nhà 3,77m; mái dốc lợp bằng tấm 

aluminum trên xà gồ thép hộ mạ kẽm (40x80x2)mm;  

+ Bốt kiểm soát số 3: công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích 

thước tim tường (2,1x7,2)m. Bước cột 3,6m. Mặt chính hướng Tây; chiều cao 

nền +0,30m; chiều cao nhà 3,72m; mái dốc lợp bằng tấm aluminum trên xà gồ 

thép hộp mạ kẽm (40x80x2)mm;  

+ Không gian sử dụng:  

Bốt kiểm soát số 1 và 2: bố trí phòng làm việc, nghỉ của bộ phận Biên 

phòng, Hải quan: Kích thước (3,6x4,2)m; phòng làm việc, nghỉ của bộ phận 

Kiểm dịch kích thước (4,8x4,2)m; bố trí 01 khu vệ sinh tại phía sau phòng làm 

việc của bộ phận Kiểm dịch, kích thước trong lòng (1,48x1,3)m;  
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Bốt kiểm soát số 3, bố trí phòng làm việc của các lực lượng Biên phòng, 

Hải quan, kích thước (3,6x2,1)m.  

- Giải pháp kết cấu: lót nền bằng bê tông mác 150 dày (20÷40)cm; nền 

nhà bằng bê tông xi măng mác 200, dày 15cm; hè, bó bờ công trình bằng bê 

tông mác 150; hệ khung vách bằng thép hộp inox liên kết hàn, trong đó: Các cột 

tiết diện (60x60x2)mm; các thanh giằng tiết diện (30x60x1,5)mm. Liên kết các 

cột với thanh giằng ở chân cột có tiết diện (60x60x2)mm đặt trong nền bê tông; 

tường khu vệ sinh (nhà kiểm soát số 1, số 2) xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 50 trên nền bê tông. 

- Giải pháp hoàn thiện:  

+ Lát nền nhà bằng gạch granite, kích thước (600x600)mm; lát nền khu vệ 

sinh bằng gạch ceramic chống trơn kích thước (300x300)mm; mặt trong tường 

khu vệ sinh ốp gạch ceramic kích thước (300x450)mm cao 1,8m; bao che khung 

vách bằng tấm aluminium ốp 2 mặt màu ghi, ở giữa có chèn tấm xốp để cách 

âm. Trần trong phòng làm việc kết hợp phòng nghỉ bằng tấm aluminium dày 

3,0mm, mặt trần tại cốt +2,37m;  

+ Cửa đi, cửa sổ dùng loại cửa khung nhôm, kính dày 5 ly, cửa khu vệ 

sinh dùng kính mờ. 

- Giải pháp cấp điện, chiếu sáng:  

+ Nguồn điện cấp cho bốt kiểm soát số 1, 2 được lấy từ Trạm biến áp 

250KVA của trạm kiểm soát liên hợp Bình Nghi, dùng cáp nhôm vặn xoắn 

AL/XLPE tiết diện (2x70)mm2 dài 976,0m, 1.417,0m đi trên cột điện chiếu 

sáng. Tại bốt kiểm soát số 1, 2 lắp dựng mới 01 cột bê tông ly tâm (BTLT) 10m 

để đón dây, dây từ cột rẽ vào tủ điện tổng ký hiệu BT.1, BT.2 dùng cáp đồng 

Cu/XLPE/PVC tiết diện (2x10)mm2 dài 8,0m.  

+ Nguồn điện cấp cho bốt kiểm soát số 3 được lấy từ đường trục cấp cho 

bốt kiểm soát số 2 (đấu nối tại ví trí cột số 49), dùng cáp nhôm vặn xoắn 

AL/XLPE tiết diện (2x50)mm2 dài 179,0m đi trên cột điện chiếu sáng. Dây từ 

cột rẽ vào tủ điện tổng ký hiệu BT.3 dùng cáp đồng Cu/XLPE/PVC tiết diện 

(2x6)mm2 dài 18,0m. 

+ Dây từ tủ điện tổng chia đến tủ điện các phòng dùng dây Cu/PVC/PVC 

tiết diện (2x4)mm2. Dây đến máy điều hòa, bình nóng lạnh dùng dây dẫn 

Cu/PVC/PVC tiết diện (2x4)mm2, dây đến các ổ cắm dùng dây dẫn 

Cu/PVC/PVC tiết diện (2x2,5)mm2, dây đến đèn, quạt dùng dây dẫn 

Cu/PVC/PVC tiết diện (2x1,5)mm2. Tủ điện mỗi phòng bố trí 01 Aptomat 25A 

(riêng bốt kiểm soát số 3 bố trí 01 Aptomat 20A để bảo vệ cho điều hòa) để bảo 

vệ cho điều hòa, bình nóng lạnh và 01 Aptomat 16A bảo vệ các ổ cắm và đèn 

chiếu sáng. Chiếu sáng các phòng sử dụng đèn led Panel ánh sáng trắng công 

suất 36w. Dây dẫn điện trong nhà đặt trong ống nhựa vuông tiết diện 

(14x24)mm kẹp nổi đặt sát trần.  

- Giải pháp thiết kế cấp nước:  
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+ Bốt kiểm soát số 1: nguồn cấp nước được lấy từ nhà làm việc liên ngành 

đến bể chứa nước xây mới, sử dụng ống nhựa đường kính d=25mm đặt ngầm 

cách mặt đất 0,5m, dài l=1000 m. Vị trí bể chứa nước đặt ngầm cách tường (trục 

1) 1,0m. Từ bể chứa nước sử dụng máy bơm (0.5kw, H=10-25m, Q=30-35 

lít/phút) bơm nước lên téc chứa nước bằng inox dung tích 1,0 m3. Từ téc chứa 

cấp nước đến khu sinh dùng ống nhựa đường kính d=32mm dài l=10m, chia 

nước đến các thiết bị vệ dùng ống nhựa có đường kính d=25mm dài l=20m, 

đường kính d=20mm dài l=10m. Toàn bộ ống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn 

nhiệt PPR PN10 và phụ kiện đồng bộ. 

+ Bốt kiểm soát số 2: nguồn cấp nước được lấy từ đường ống cấp nước 

khu vực đã có đến bể chứa nước xây mới, sử dụng ống nhựa dẫn nước có đường 

kính d=25mm đặt ngầm cách mặt đất 0,5m, dài l=100m. Vị trí bể chứa nước đặt 

ngầm cách tường (trục C) 1,0m. Từ bể chứa nước sử dụng máy bơm (0.5kw, 

H=10-25m, Q=30-35 lít/phút) bơm nước lên téc chứa nước Inox dung tích 1,0m3 

(đặt trên giá đỡ tại cốt +3,0m phía sau công trình) cấp nước đến khu sinh dùng 

ống nhựa có đường kính d=32mm dài l=10m, chia nước đến các thiết bị vệ dùng 

ống nhựa có đường kính d=25mm dài l=20m, đường kính d=20mm dài l=10m. 

Toàn bộ ống cấp nước sử dung ống nhựa hàn nhiệt PPR PN10 và phụ kiện đồng 

bộ. 

Bể chứa nước tại bốt kiểm soát số 1 và 2 (gồm 02 bể): bể xây ngầm, kích 

thước (1,94x1,44x1,6)m; tường xây bằng gạch không nung kích thước 

(6,5x10,5x22)cm vữa xi măng cát mác 50; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 

200; trát trong lòng bể bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; láng vữa xi 

măng cát mác 75, dày 2cm; cạnh bể chứa nước (phía Đông) xây 01 hộc để máy 

bơm (máy bơm có thông số kỹ thuật: 0.5kw, H=10-25m, Q=30-35 lít/phút) kích 

thước (80x80x80)cm, thành hộc xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát 

mác 50, nắp đậy bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 5cm. 

Giá đỡ téc nước: Bố trí ở phía Bắc sau bốt kiểm soát số 2,(cách vách trục 

C 1,7m; giá đỡ bằng thép hình, kích thước đáy (1,2x1,2)m, kích thước đỉnh 

(2,47x2,47)m, cao 4,35m; 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 kích thước (0,5x0,5)m. Liên kết cột với móng 

bằng thép hình V(50x50x5)mm và bản thép kích thước (20x20)cm dày 8mm, 

gắn vào bulông M16 chôn sâu trong móng bê tông 0,25m. 

- Giải pháp chống sét: sử dụng kim thu sét bằng sắt tròn đường kính 

d=16mm dài 1,5m đầu vót nhọn mạ kẽm, hàn vào xà gồ thép đỉnh mái 0,1m. 

Kim được lồng trong ống sứ hình quả bầu. Hàn toàn bộ các xà gồ thép bằng mối 

hàn cầu nối thành khung dẫn sét. Dây nối đất hàn nối cọc tiếp địa dùng sắt tròn 

đường kính d=20mm đặt sâu cách mặt đất 0,8m. Cọc tiếp địa sử dụng thép hình 

đều cạnh (63x63x6)mm dài 2,5m đầu vót nhọn đóng vào lòng rãnh nối đất, đầu 

trên của cọc cách đáy rãnh 0,2m, lấp rãnh bằng đất mịn đầm kĩ. Dây dẫn sét từ 
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trên mái xuống dùng sắt tròn đường kính d=10mm hàn với dây nối đất ở độ cao 

0,5m. Điện trở nối đất yêu cầu Rnđ≤ 10Ω. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước:  

+ Thoát nước mái công trình: Nước mưa từ mái chảy vào máng thoát 

nước mái, chảy theo đường ống bằng nhựa PVC đường kính d=75mm thoát 

xuống nền hiện trạng; nước của khu vệ sinh thoát vào bể tự hoại, thoát ra hố ga 

tự thấm bằng ống nhựa PVC đường kính d=90mm và d=110mm.  

+ Bể tự hoại: Tại mỗi bốt kiểm soát (số 01 và số 02), xây 01 bể ngầm 

dưới đất, kích thước bể (3,22x1,82x1,9)m; thành bể xây bằng gạch khung nung, 

vữa xi măng cát mác 50; đáy và nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200; lòng bể 

trát bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; láng vữa xi măng cát mác 75, dày 

2cm; vị trí đặt bể: Tại bốt kiểm soát số  1, bể cách tường nhà (trục 4) 0,5m. Tại 

bốt kiểm soát số  2, bể cách tường nhà (trục C) 1,0m. 

+ Bể tự ngấm: Tại mỗi bốt kiểm soát (số 01 và số 02) xây 01 bể ngầm 

dưới đất, kích thước (1,20x1,20x1,95)m, thành bể xây bằng gạch khung nung, 

vữa xi măng cát mác 50; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, đáy bể có các 

lớp từ dưới lên gồm: Gạch xếp dày 30cm, gạch vỡ 20cm, than xỉ dày 20cm, than 

củi dày 20cm.  

Vị trí đặt bể tự ngấm: Tại bốt kiểm soát số 1, cách bể tự hoại về phía 

Đông 0,88m; tại bốt kiểm soát số 2, cách bể tự hoại về phía Bắc 5,54m. 

- Giải pháp phòng cháy chữa cháy: Tại mỗi phòng của các bốt kiểm soát 

sử dụng 01 bình bột MFZ4 BC (4kg) và 01 bình khí CO2 MT3 (3kg), đặt trong 

tủ bảo quản bình chữa cháy kích thước (650x500x200)mm. Mỗi bốt kiểm soát 

có 01 bộ biển báo, nội quy tiêu lệnh chữa cháy, lắp trên vách cách sàn 1,5m.  

b) Sân bê tông, bậc lên xuống (tại bốt kiểm soát số 3):  

- Sân bê tông có diện tích 247m2; cấu tạo từ trên xuống gồm: Lớp bê tông 

mác 200 dày 10cm, ni lông lót, lớp cát tạo phẳng dày trung bình 3cm, đất tự 

nhiên; sân bê tông cắt khe (1x4)cm. 

- Bậc lên xuống (ở phía Đông Nam của khu đất) từ điểm tiếp giáp sân có 

cao độ thiết kế là +146,87m xuống cao độ +139,82m: Bậc dài 18,84m, rộng 

2,2m; mỗi bậc có kích thước (220x31x15)cm; bậc xây bằng gạch không nung 

vữa xi măng cát mác 50, bê tông lót mác 200 dày 10cm, bậc trát vữa xi măng cát 

mác 75 dày 2,0cm. Vị trí bậc đặt tại phía Đông Nam của công trình nối tiếp với 

bậc lên xuống hiện trạng đã có. 

c) Lắp đặt thiết bị cho bốt kiểm soát:   

- Mỗi phòng làm việc tại các bốt kiểm soát gồm: 02 Bàn làm việc kích 

thước (1.200x600x750)mm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine; 02 ghế làm 

việc xoay tay nhựa, cần hơi điều chỉnh độ cao thấp, đệm tựa mút bọc nỉ, chân 

nhựa có bánh xe để di chuyển; 01 tủ đựng tài liệu kích thước 

(1.000x450x1.830)mm, bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng trên có 2 cánh 

kính mở, dưới có 2 cánh thép mở; 02 bộ máy vi tính Giga H310 (Main giga 
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H310/CPU G5400, ram 4Gb, HHD 500G, nguồn, bàn phím, chuột, màn hình LG 

20inch); 02 máy in Cannon LBP 2900; 01 điều hoà nhiệt độ 2 chiều 2 cục 

9000BTU; 01 camera giám sát. 

- Mỗi phòng nghỉ tại các bốt kiểm soát gồm: 01 điện thoại bàn; 01 giường 

gỗ 1,2m + bộ đệm chiếu, kệ đầu giường. 

- Mỗi bốt kiểm soát gồm: 01 switch 16 cổng, dây mạng Cat6- e, nút mạng 

nhựa gắn trên vách.  

- Bốt kiểm soát số 1 và số 2: Mỗi bốt kiểm soát lắp đặt 01 barie tự động 

(02 bên), chiều rộng B=3,75m. Barie tại bốt kiểm soát số 1 được lắp đặt trên 

đường, song song và cách tường nhà (trục 1) 3,97m về phía Đông của công 

trình. Barie tại bốt kiểm soát số 2 được lắp đặt trên đường, song song và cách 

tường nhà (trục 1) 3,34m về phía Đông Nam của công trình. 

10. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 3.577.360.294 đồng. Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            2.144.017.839 đồng; 

- Chi phí thiết bị:        884.472.600 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:       121.984.842 đồng; 

- Chi phí tư vấn:          230.177.780 đồng; 

- Chi phí khác:         26.356.742 đồng;  

- Chi phí dự phòng:      170.350.490 đồng.  

11. Nguồn vốn đầu tư: vốn được trích lại theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, 

tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh hoặc bổ sung từ 

nguồn chi ngân sách tỉnh. 

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án. 

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn, 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; 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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