
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đội Quản lý thị trường số 3, 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 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

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, bổsung một số điều Nghị định số59/2015/NĐ-CP;   

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 củaBộ 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 2763/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 160/TTr-SXD ngày 

31/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Lộc Bình 

như sau: 

1. Điều chỉnh quy mô và các giải pháp thiết kế xây dựng: 

a) Nhà làm việc: 

- Sơn lại lan can cầu thang bằng gỗ tại vị trí giao trục (1-2 và C-E): cạo bỏ 

lớp sơn cũ bằng thủ công. Sơn lại bằng thủ công 3 nước sơn PU, diện tích 

14,57m2. 

- Khu vệ sinh tại vị trí vị trí giao trục (6-7 và E-F) (tầng 1 và tầng 2):  

+ Thay lớp gạch lát nền: phá dỡ nền gạch cũ bằng thủ công; quét lớp 

chống thấm sàn phòng vệ sinh tầng 2 bằng dung dịch chống thấm flinkote, diện 

tích 11,1m2; lát lại nền bằng gạch ceramic chống trơn, kích thước (300x300)mm, 
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tổng diện tích 22,21m2. 

+ Thay lớp gạch ốp tường: phá dỡ gạch ốp tường cũ bằng thủ công. Ốp lại 

tường bằng gạch men kích thước (300x450)mm, cao 2,55m; tổng diện tích 

75,67m2. 

- Tôn nền phòng kho tại vị trí giao trục (7-8 và D-F): tôn nền bằng cấp 

phối đá dăm dày 140mm; rải lớp nilon chống thấm; đổ bê tông xi măng mác 200 

dày 120mm. Diện tích 19,8m2. 

- Phòng bếp:  

+ Thay bệ bếp: phá dỡ bệ bếp cũ bằng thủ công. Xây lại bệ bếp (kích 

thước: Chiều dài 4,2m; chiều rộng 0,6m; chiều cao 0,7m) bằng gạch không nung; 

vữa xây và vữa trát sử dụng vữa xi măng cát mác 50; sơn tường 1 nước lót, 2 

nước phủ, diện tích 2,75m2; mặt bệ bếp lát bằng đá granit, diện tích 2,52m2. 

+ Ốp tường phòng bếp: phá dỡ gạch ốp tường cũ bằng thủ công; ốp lại 

bằng gạch ceramic kích thước (300x450)mm, cao 2,55m, diện tích 15,98m2. 

b) Sân, cổng, tường rào:  

- Tôn nền sân phía trước nhà làm việc: tôn nền bằng cấp phối đá dăm dày 

140mm; rải lớp nilon chống thấm; đổ bê tông xi măng mác 200 dày 120mm. 

Diện tích 118,0m2. 

- Cổng phụ C1 và cổng chính C2 tại vị trí phía Đông Bắc khu đất (phía 

trước nhà làm việc):  

+ Ốp lại 02 trụ cổng chính C2: đục lớp gạch men cũ bằng thủ công. Ốp lại 

trụ bằng đá granit tự nhiên, tổng diện tích 11,44m2. 

+ Thay mới 02 cánh cổng: tháo dỡ cánh cổng chính và cổng phụ cũ bằng 

thủ công. Lắp mới cánh cổng bằng thép hộp; cánh cổng phụ C1 kích thước 

(1,17x1,79)m dạng bản lề quay; cổng chính C2 kích thước (4,0x2,1)m dạng đẩy 

ngang có bánh xe; khung cánh cổng bằng thép hộp tiết diện (50x100x2)mm, các 

thanh đứng bằng thép hộp tiết diện (25x50x2)mm, các thanh ngang bằng thép 

hộp tiết diện (20x40x2)mm; liên kết các thanh thép bằng phương pháp hàn; sắt 

thép được sơn 3 nước sơn tổng hợp; bánh xe cửa chính bằng thép có đường kính 

d=60mm. 

- Hàng rào đoạn M1-M6 tại vị trí phía Đông Bắc của khu đất và đoạn M6-

M5 tại vị trí phía Tây Bắc của khu đất: 

+ Thay dây thép gai: tháo dỡ dây thép gai cũ (trên đỉnh hàng rào) bằng thủ 

công. Lắp dây thép gai mới, cao 0,6m; tổng diện tích 18,6m2. 

+ Sơn lại tường: cạo lớp vôi ve cũ trên tường bằng thủ công. Sơn lại 1 

nước lót, 2 nước phủ, tổng diện tích 160,36m2. 

2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung:   198.994.860 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            160.191.745 đồng;  

- Chi phí quản lý dự án:                    5.257.493 đồng; 

- Chi phí tư vấn:         16.113.909 đồng;  
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- Chi phí khác:                                  7.950.533 đồng; 

- Chi phí dự phòng:         9.481.180 đồng. 

3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh:  563.494.860 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:           453.491.745 đồng;  

- Chi phí quản lý dự án:                   13.957.493 đồng;  

- Chi phí tư vấn:         46.713.909 đồng;  

- Chi phí khác:                         22.050.533 đồng;  

- Chi phí dự phòng:         27.281.180 đồng. 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2018-2021. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập taị Quyết điṇh này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh 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, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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