
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 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư  

xây dựng công trình Sửa chữa Sân vận động Đông Kinh 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ 

quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách và 

các nhiệm vụ phát sinh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 

23/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Sửa chữa sân vận động Đông Kinh như sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa Sân vận động Đông Kinh. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Mục tiêu đầu tư: đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội Thể dục 

Thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 và các giải đấu trong thời gian tới. 

5. Quy mô đầu tư sửa chữa 

a) Cải tạo mặt ngoài khán đài A, B, C, D:  

- Cạo và trát lại một số vị trí tường, diện tích 233,6m2 

- Sơn lại tường bao quanh khán đài, diện tích 4.405m2 

- Vệ sinh toàn bộ bề mặt chỗ ngồi, diện tích 6.158,9m2 
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- Lắp dựng thay thế một số đoạn lan can bao quanh khán đài, chiều dài 

263,6m; sơn lại hệ thống lan can bao quanh khán đài, chiều dài 600m. 

- Cao rỉ, sơn lại hệ thống lan can ngăn các khu vực của khán đài, chiều dài 

123,14m 

- Cạo rỉ và sơn lại 08 tấm thép chắn nước ngấm tại khe co giãn của các 

khán đài, khối lượng 43,05m2. 

- Thay thế máng thoát nước mái khán đài A, chiều dài 72m. 

- Sơn lại chữ tên “SÂN VẬN ĐỘNG ĐÔNG KINH”; thay thế cổng thép  

cửa số 1. 

- Thay thế 01 bóng đèn led, khán đài A. 

- Sơn đường pitch sân vận động, khối lượng 24,15m2 

b) Cải tạo phía trong khán đài A 

- Thay thế 08 máng bóng đèn led; 03 tiểu nam 

- Khu vệ sinh trục (C-E):(14-15), khán đài A: thay thế 04 đèn led; lát lại 

nền khu vệ sinh, khối lượng 39,7m2; sơn lại tường, trần phía trong và phía ngoài 

sảnh khu vệ sinh, khối lượng 453,6m2.  

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

phần Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn. 

7. Địa điểm xây dựng: Sân vận động Đông Kinh, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. 

8. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm C, loại công trình dân 

dụng, cấp II. 

9. Số bước thiết kế: 01 bước 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Cải tạo mặt ngoài khán đài A, B, C, D. 

- Cạo và trát lại một số vị trí tại trục A của khán đài B bằng vữa xi măng 

cát mác 50, diện tích 233,6m2. 

- Sơn lại toàn bộ tường bao quanh khán đài A, tại trục (A-E):(1-24); khán 

đài B, tại trục (A-D):(1-24); khán đài C, tại trục (A-E):(1-16); khán đài D, tại 

trục (A-E):(1-16), 01 nước lót, 02 nước phủ, tổng diện tích 4.405m2. 

- Vệ sinh toàn bộ bề mặt chỗ ngồi bằng bê tông xi măng tại các khu vực 

khán đài B, C, D bằng tia nước áp lực cao, tổng diện tích 6.158,9m2. 

- Lắp dựng thay thế một số đoạn lan can bao quanh khán đài bằng thép 

d=76mm và d=42mm bị hỏng tại các khu vực khán đài A, B, C, D, chiều dài 

263,6m; sơn lại hệ thống lan can bằng thép d=76mm và d=42mm bao quanh 

khán đài A, B, C, D, bằng sơn tổng hợp, 01 nước lót, 02 nước phủ, chiều         

dài 600m. 

- Cao rỉ, sơn lại hệ thống lan can ngăn các khu vực của khán đài A, C, D, 

bằng thép d=76mm và d=42mm, bằng sơn tổng hợp, 01 nước lót, 02 nước phủ, 

chiều dài 123,14m. 



3 

 

- Cạo rỉ và sơn lại bằng sơn tổng hợp, 01 nước lót, 02 nước phủ, 08 tấm 

thép chắn nước ngấm tại khe co giãn của các khán đài A, B, C, D, khối lượng 

43,05m2. 

- Thay thế máng thoát nước mái khán đài A (phía ngoài sân vận động), tại 

trục E:(7-18), máng bằng tôn dày 0,42mm, chiều dài 72m. 

- Sơn lại chữ tên “SÂN VẬN ĐỘNG ĐÔNG KINH” (nền màu trắng, chữ 

màu đỏ) tại trục E:(12-13), của khán đài A và thay thế mới 02 cánh cổng thép  

cửa số 1, mỗi cánh kích thước (2,2x2,9)m. 

 - Thay thế 01 bóng đèn led, công suất 30W, trên mái che của khán đài A, 

tại trục B:(12-13).  

- Sơn đường pitch (mầu trắng) sân vận động, bằng sơn công nghiệp đa 

năng, khối lượng 24,15m2.  

b) Cải tạo phía trong khán đài A 

- Thay thế 08 máng bóng đèn led tại phòng trục (C-E):(11-14) của khán 

đài A, kích thước máng (0,3x1,2)m. 

- Khu vệ sinh trục (C-E):(14-15), khán đài A: thay thế 04 đèn led, công 

suất 24W; 03 tiểu nam; phá dỡ và lát lại nền khu vệ sinh bằng gạch ceramic 

(400x400)mm, khối lượng 39,7m2; sơn lại tường, trần phía trong và phía ngoài 

sảnh khu vệ sinh 01 nước lót, 02 nước phủ, khối lượng 453,6m2.  

12. Tổng mức đầu tư dự án:  1.205.199.580 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng:      990.577.786 đồng; 

- Chi phí QLDA:         31.032.100 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:               101.207.332 đồng; 

- Chi phí khác:                              24.826.533 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                       57.555.829 đồng. 

13. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2023. 

14. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh. 

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án: thuê tư vấn quản lý dự án. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 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; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- 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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