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Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Nam Hồng, ngày        tháng  8  năm 2022 
 

     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 

13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

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 số 50/2014/QH13ngày 18/6/2014; Luật sửa  đổi, 

bổ  sung một số  điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định 

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

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản 

lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-

UBND ngày 22/6/2021 Ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công 

tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản số 38 -  KL/ThU ngày 06/4/2022 của Thị uỷ Hồng Lĩnh 

kết luận của Ban Thường vụ Thị uỷ về chủ trương bổ sung, điều chỉnh danh mục 

và kế hoạch đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ - HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND thị xã 

về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị xã 

giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới dãy nhà 

học phía Bắc quy mô 13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học 

Nam Hồng; 



 

Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới 

dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường 

Tiểu học Nam Hồng; 

Xét Đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học và 

các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 

13 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng với các nội 

dung như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng mới dãy nhà học phía Bắc quy mô 13 phòng học 

và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nam Hồng. 

2. Chủ đầu tư: UBND phường Nam Hồng. 

3. Quy mô và nội dung đầu tư:  

- Xây dựng nhà học 14 phòng 3 tầng; 

- Xây dựng hệ thống mương thoát nước; 

- Xây dựng bồn hoa, cột cờ; 

- Lát sân bằng gạch Terrazzo; 

- Nhà để xe, nhà bảo vệ; 

- Cổng chính, cổng phụ và hàng rào; 

- Xây mới bể bơi và khu phụ trợ; 

- Hành lang nhà cầu nối dãy nhà học 14 phòng 3 tầng với nhà hiệu bộ, nhà  

học 2 phòng và khu vệ sinh 2 tầng. 

4. Hệ thống quy chuẩn, quy phạm áp dụng: 

4.1. Tiêu chuẩn khảo sát: 

- TCXD 4419:1987 - Khảo sát xây dựng – Nguyên tắc cơ bản; 

- 96TCN 43-90: Quy trình khảo sát địa hình; 

- TCVN 9363: 2012 – Nhà cao tầng – Công tác khảo sát kỹ thuật; 

- TCXD 205:1987 – Yêu cầu đối với khảo sát; 

- TCXD 112:1984 - Khảo sát địa kỹ thuật; 



 

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình   TCVN 9437 – 2012; 

    Các tiêu chuẩn thí nghiệm:   

    - TCVN 9351:2012 - Phương pháp thí nghiệm hiện trường- thí nghiệm 

xuyên tiêu chuẩn; 

    - TCVN 2683:2012 - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất; 

    - TCVN 4195:2012 - Đất xây dựng phương pháp xác định khối lượng 

riêng trong phòng thí nghiệm; 

    - TCVN 4196:2012 - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong 

phòng thí nghiệm; 

    - TCVN 4197:2012 - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo 

trong phòng thí nghiệm; 

    - TCVN 4198:2012 - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng 

thí nghiệm; 

         - TCVN 4199:2012 - Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt 

phẳng trong phòng thí nghiệm; 

    - TCVN 4200:2012 - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí 

nghiệm; 

    - TCVN 4201:2012 - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong 

phòng thí nghiệm; 

         - TCVN 4202:2012 - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong 

phòng thí nghiệm; 

    - TCVN 5547:1993 – Phân loại đất xây dựng; 

          - Các Quy trình quy phạm hiện hành khác. 

4.2. Tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 4319-2012 Nhà và công trình công cộng- Nguyên tắc cơ ban để 

thiết kế; 

- TCVN 2737-2005, Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 356-2005, Kết cấu BTCT. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 338-2005 Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5573-91, Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn TK; 

- TCXD 9362: 2012, Nền, nhà công trình. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9379:  2012 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính 

toán; 

          - TCXD 324: 2004 Xi măng xây trát; 

- TCVN- 4513-88 Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước bên trong; 

- TCVN- 4474-87 : Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước bên trong; 



 

- TCXDVN 33-2006 Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước - mạng lưới đường ống 

và công trình; 

- TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt thiết bị điện trong các công trình 

xây dựng - Phần an toàn điện;  

- TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng - 

tiêu chuẩn thiết kế;  

- TCXD 27:1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng -

tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXD 29:1991 Chiếu sáng tự nhiên trong CTCC – tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 4756:1989 Quy chuẩn nối đất và nối không các thiết bị điện; 

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế và bảo trì hệ thống; 

- IEC 60947-2 Quy định cho Aptomat; 

- IEC 439-1 Quy định cho tủ điện và hệ thống hộp thanh dẫn; 

- IEC 60228 Quy định cho cáp bọc PVC; 

- IEC 60502  Quy định cho cáp bọc XLPE/PVC; 

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác (tham khảo). 

 5. Dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo KT-KT(tạm tính): 609.000.000 

đồng (Bằng chữ : Sáu trăm linh chín triệu đồng), trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình, địa chất:  110.000.000 đồng; 

- Chi phí lập BVTC và dự toán:   499.000.000 đồng; 

6. Nguồn vốn: Ngân sách thị  xã, ngân sách  phường Nam Hồng và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

7. Thời gian khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 30 ngày, kể từ ngày ký 

kết hợp đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 

Các Ông (Bà): Văn phòng; Tài chính; Địa chính - Xây dựng; Trưởng ban 

quản lý dự án công trình và Giám đốc công ty có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VPUB.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

  Trần Quốc Chế 
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