
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập 
 

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 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; 

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Đình Lập, huyện Đình 

Lập; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 36/TTr-SXD ngày 

22/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 

Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập như sau: 

1. Tên dự án: Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường, 

nhằm từng bước đảm bảo yêu cầu dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo của trường để đảm bảo đáp ứng các tiêu chí trở thành trường chuẩn quốc gia. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

a) Các hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo: 
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- Nhà 12 lớp học: cao 03 tầng, diện tích xây dựng 433m2; diện tích sàn 

1.299m2. 

- Nhà hiệu bộ và thí nghiệm: cao 3 tầng; diện tích xây dựng 351m2; diện 

tích sàn 1.053m2. 

- Sân bê tông: 1.500m2. 

b) Các công trình xây mới: 

- Nhà 08 lớp học và 08 phòng học bộ môn: cao 04 tầng; diện tích xây 

dựng 508m2; tổng diện tích sàn 1.984m2. 

- Nhà đa năng: cao 01 tầng; diện tích xây dựng  472m2. 

- Nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: cao 01 tầng; diện tích xây 

dựng 143m2.   

- Sân lát gạch: 630m2. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần Tư 

vấn xây dựng Lạng Sơn. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: KTS. Nguyễn Thị Bình 

7. Địa điểm xây dựng: Trong khu đất thuộc Trường THPT Đình Lập tại 

khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.  

8. Diện tích sử dụng đất: 13.289,5m2. 

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước. 

11. Giải pháp thiết kế cở sở 

a) Các hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo 

* Nhà 12 lớp học: cạo bỏ lớp sơn cũ trên khuôn, cánh cửa. Sơn lại 1 nước 

lót, 2 nước phủ; phá dỡ lớp gạch cũ tại các tầng, lát lại bằng gạch ceremic kích 

thước (600x600)mm. 

* Nhà hiệu bộ và thí nghiệm:  

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt tường trong và ngoài nhà, quét lại bằng 

vôi 1 nước lót 2 nước màu. 

- Cải tạo khu vệ sinh các tầng 1, 2, 3:  

+ Bóc bỏ lớp vữa trát trên tường đã bong tróc, trát lại bằng vữa xi măng 

cát mác 75, dày 1,5cm. 

+ Phá dỡ gạch lát nền, lát lại bằng gạch ceramic kích thước 

(300x300)mm. 

+ Phá dỡ gạch ốp tường đã cũ hỏng, ốp lại bằng gạch ceramic kích thước 

(300x600)mm, cao 1,8m. 

+ Lắp bổ sung vách ngăn khu vệ sinh bằng tấm nhựa compact. 
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+ Tháo dỡ, thay thế hệ thống đường dây và thiết bị điện hiện trạng.  

+ Tháo dỡ, thay thế hệ thống đường ống cấp, thoát nước và thiết bị vệ 

sinh hiện trạng. 

* Sân bê tông: Đổ bê tông sân mác 200, đá (1x2)cm, dày 10cm, diện tích 

1.500m2. 

b) Các công trình xây mới: 

* Nhà 08 lớp học và 08 phòng học bộ môn: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 04 tầng, mặt bằng nhà hình 

chữ L, kích thước theo tim tường (38,81x10,12x12,3)m. Chiều cao tôn nền 

0,45m; chiều cao tầng 3,6m; chiều cao công trình 16,95m. Mái dốc lợp tôn. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: sử dụng móng cọc bằng bê tông cốt thép mác 

250, tiết diện cọc (200x200)mm; móng, giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 

250; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm. Cột, dầm, sàn bằng bê 

tông cốt thép mác 250. Tường bao che xây bằng gạch không nung, vữa xi măng 

cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: tường, cột, dầm, trần trát bằng vữa xi 

măng cát mác 50; sơn hoàn thiện 03 nước. Nền, sàn lát gạch granite kích thước 

(600x600)mm; nền, sàn khu vệ sinh lát gạch granite chống trơn kích thước 

(300x300)mm. 

* Nhà đa năng: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 01 tầng, mặt bằng nhà hình 

chữ nhật, kích thước theo tim tường (18,22x23,85)m. Chiều cao tôn nền 0,45m; 

chiều cao tầng 3,9m; chiều cao công trình 10,05m. Mái dốc lợp tôn. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: sử dụng móng đơn; móng, giằng móng bằng 

bê tông cốt thép mác 250; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150, dày 10cm. 

Cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép mác 250. Tường bao che xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: tường, cột, dầm, trần trát bằng vữa xi 

măng cát mác 50; sơn hoàn thiện 03 nước. Nền, sàn lát gạch granite kích thước 

(500x500)mm; nền, sàn khu vệ sinh lát gạch granite chống trơn kích thước 

(300x300)mm. 

* Nhà để xe giáo viên: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ 

nhật, kích thước theo tim tường (2,7x22,20)m; chiều cao tôn nền 0,15m; chiều 

cao công trình 4,3m; mái dốc lợp tôn. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: móng đơn bằng bê tông cốt thép mác 200; 

thân nhà bằng hệ cột thép, sử dụng thép tròn đường kính d=113,5mm. 

+ Giải pháp thiết kế hoàn thiện: nền bằng bê tông xi măng mác 200,    dày 

12cm. 
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- Sân lát gạch, diện tích 630m2, các lớp kết cấu từ trên xuống: Lớp gạch 

gạch terrazzo, kích thước (400x400)mm, lớp bê tông lót mác 150, dày 10cm. 

* Hệ thống kỹ thuật: 

- Cấp điện chiếu sáng: nguồn điện cấp cho các công trình, hạng mục công 

trình được đấu nối từ hệ thống đường dây 0,4kv đã có phía trước cổng công 

trình (điểm đấu nối đến công trình khoảng 100m); dây dẫn cấp điện đến tủ điện 

tổng các công trình, sử dụng dây dẫn loại Cu/XLPE/PVC (4x70)mm2; dây được 

đi nổi trên cột bê tông ly tâm cao 10m. 

- Cấp nước: nguồn nước cấp cho các công trình xây dựng mới được đấu 

nối từ hệ thống cấp nước đã có của trường; đường ống chính sử dụng ống nhựa 

đường kính d=(32-40)mm; đường ống phân phối cho các công trình sử dụng ống 

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

đồng bộ, chôn ngầm dưới đất sâu 0,5m. 

- Thoát nước: 

+ Nước vệ sinh được thoát xuống bể tự hoại và tự ngấm. 

+ Nước mặt được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước, bố trí dọc theo 

phía trước công trình, tổng chiều dài 75m. Điểm cuối thoát nước ra suối phía 

Đông Nam khu đất. 

Hệ thống rãnh thoát nước tiết diện hình chữ nhật, kích thước lòng rãnh 

(0,25x0,4)m; đáy rãnh bằng bê tông xi măng mác 150 dày 10cm, thành rãnh xây 

bằng gạch không nung dày 11cm, nắp rãnh bằng các tấm đan bê tông cốt thép 

mác 200, kích thước (470x470x80)mm. Phía tiếp giáp với cổng vào bố trí tuyến 

cống bê tông thoát nước đường kính d=300mm, chôn ngầm dưới đất sâu 0,5m. 

Trên tuyến bố trí 04 hố ga thu nước kích thước (1x1,2x0,9)m. Đáy bằng 

bê tông xi măng mác 100, dày 10cm; thành xây gạch không nung; nắp bằng tấm 

đan bê tông cốt thép mác 200, kích thước (0,98x0,98)m, dày 10cm. 

12. Tổng mức đầu tư dư án   20.758.112.864 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:    15.794.204.991 đồng; 

- Chi phí thiết bị:               755.663.700 đồng; 

- Chi phí QLDA:                   456.024.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:        1.538.410.173 đồng; 

- Chi phí khác:          326.709.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      1.887.101.000 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu trực tiếp quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2023. 

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 
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nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 2;                                                                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PVP UBND tỉnh,   

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 
 - Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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