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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng  

Công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

 Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của 

UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20 

tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Cao 

Bằng; 

 Căn cứ Văn bản số 1790/UBND-KT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Cao Bằng V/v giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư xây dựng công trình 

nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

 Căn cứ Văn bản số 582/UBND-VX ngày 17 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ và cải 
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tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn NSNN thực hiện pháp lệnh ưu đãi 

người có công năm 2021; 

 Căn cứ Báo cáo số 03/CDL-BCTTr ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Công ty 

TNHH tư vấn xây dựng CDL về việc Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Tờ trình số 529/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 947/SLĐTBXH-KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2021 của 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc lựa chọn đơn vị thẩm tra thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán công trình: Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, với các 

nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng.   

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cao Bằng. 

3. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:  

3.1. Mục tiêu: Xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ để phục vụ nhân dân các dân 

tộc trong khu vực và khách thập phương đến thể hiện lòng tri ân đối với các anh 

hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ 

của cả nước nói chung và nhân dân tại địa phương nói riêng.  

3.2. Quy mô đầu tư:  

3.2.1. Nhà bia ghi tên liệt sĩ: Xây dựng 01 tầng, chiều cao công trình 

5,85m, diện tích xây dựng 30m2. Kết cấu móng, cột, giằng, dầm, mái BTCT mác 

200#. Bó nền, bậc tam cấp xây gạch không nung VXM mác 50#. Mái lợp ngói 

mũi hài màu đỏ. Nền, bậc tam cấp lát đá xanh đen nhám mặt kích thước 

300x600x30mm. Tường trên dầm xây gạch không nung VXM mác 50# kết hợp 

hoa bê tông kích thước 300x300mm. Sơn hoàn thiện nhà bia. Bia ghi tên liệt sĩ 

xây gạch không nung VXM mác 50#, mặt ốp đá Granite kim sa trung; lư hương 

bằng đá. 

3.2.2. Các hạng mục phụ trợ: 

- San nền: Cốt san nền trung bình +200,20. Khối lượng đào 13,36m3; khối 

lượng đắp 206,57m3, đất đắp đầm chặt k=0,95.  
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- Sân vườn:  

+ Sân cốt + 201,20 (diện tích 82,8m2): Xây kè chắn đất xung quanh bằng 

đá hộc VXM mác 75#, bồn trồng cây xây gạch không nung ốp đá xẻ, bậc lên 

xuống xây gạch không nung lát đá xanh đen nhám mặt kích thước 

300x600x30mm. Mặt sân đổ bê tông mác 150# dày 100mm, lát đá xanh đen 

nhám mặt kích thước 300x600x30mm. Hàng rào sau nhà bia xây gạch không 

nung, chiều cao 1,8m, chiều dài 11,9m (xây trên kè chắn đất).  

+ Sân cốt + 200,30 (diện tích 256,3m2): Xây kè chắn đất bằng đá hộc 

VXM mác 75#, chiều dài kè 49,1m. Mặt sân đổ bê tông mác 150# dày 100mm, 

lát gạch gốm tráng men kích thước 400x400mm. Bó bồn trồng cây xây gạch 

không nung, mặt trên thành bồn tương đương cốt sân hoàn thiện.  

+ Sân đường cốt + 200,20 (diện tích 212,47m2): Đào lớp đất hiện trạng 

dày trung trình 0,3m, đổ bê tông mác 150# dày 100mm.  

4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: 

Công ty TNHH Hà Minh 1168. 

5. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:  

- Địa điểm xây dựng: Tại xóm 2 (Cốc Gằng), xã Chu Trinh, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Diện tích đất sử dụng: 505,9m2.  

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính:  

- Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư công trình dân dụng, nhóm C. 

- Loại, cấp công trình chính: Công trình dân dụng, cấp IV. 

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- Số bước thiết kế: 01 bước. 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Áp dụng quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

8. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:       

- Tổng mức đầu tư:  998.732.000, đồng 

- Giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư:       

+ Chi phí xây dựng: 794.019.000 đồng 

+ Chi phí QLDA: 26.060.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 94.648.000 đồng 

+ Chi phí khác: 36.425.000 đồng 

+ Chi phí dự phòng: 47.580.000 đồng 

9. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021. 

10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 thực 

hiện Pháp lệnh ưu đãi với người có công với cách mạng đã được Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội giao tại Quyết định số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày 
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31/12/2020; nguồn vốn đối ứng của UBND thành phố Cao Bằng và các nguồn 

hợp pháp khác. 

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê tư vấn quản lý dự 

án. 

12. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không phải thực hiện giải 

phóng mặt bằng.  

13. Các nội dung khác: Theo như Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình do Công ty TNHH Hà Minh 1168 lập và Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng CDL thẩm tra. 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức 

triển khai thực hiện đầu tư theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và những nội dung đã ghi trong Điều 1 

của Quyết định này, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng Quản lý xây dựng Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND thành phố Cao Bằng; 

- Lưu: VT; QLXD (2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Thẳng 
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