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SỞ XÂY DỰNG 

                

Số:          /QĐ - SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Cao Bằng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Lâm, 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 10/2021/NĐ-CP ngày 19/2/2021 của Chính phủ về Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính Phủ về 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 03/3/2021 của Chính Phủ về Quy 

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

 Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

 Căn cứ Văn bản số 582/UBND-VX ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc chủ trương đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ và cải tạo, nâng 

cấp Nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn NSNN thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 

năm 2021; 

 Căn cứ văn bản số 948/SLĐTBXH-KHTC ngày 3/7/2021 của Sở lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc Lựa chọn đơn vị thẩm tra thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo 

Lâm, 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 Cải tạo, 

sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, với các nội dung chủ yếu 

sau đây: 
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 1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Cao Bằng.  

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

3. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao mĩ quan, vẻ trang nghiêm và linh thiêng của nghĩa 

trang để góp phần phục vụ tốt nhất cho thân nhân liệt sĩ, nhân dân trong khu vực và 

khách thập phương đến thể hiện lòng tri ân đối với các liệt sĩ đồng thời góp phần giáo 

dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ của cả nước nói chung và nhân dân trong 

khu vực nói riêng. 

 4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH Hà Minh 1168. 

Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Như Hồng Cẩm. 

 5. Nội dung, quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu 

- Cải tạo sửa chữa tượng đài: Bóc lớp đá ốp cũ của tượng đài, trát lại vữa XM 

mác 75#, sơn trắng cao cấp ; xây mở rộng bệ chân tượng đài ốp lát đá granite. Ốp lát 

nền sân và bậc lên lên tượng đài bằng đá granite. Cột cờ sửa chữa, ốp lát phần chân cột 

bằng đá Granite. 

- Bia ghi tên liệt sĩ: vệ sinh sơn lại toàn bộ, thay ngói vẩy cá, ốp phần chân bằng 

đá granits đen kim sa. 

- Mộ: Xây bao mộ cũ, ốp lát đá garnite toàn bộ bằng đá granite kim sa hoa 

trung, bia mộ khắc chìm phun nhũ vàng. 

- Lát lại sân, đường bậc bằng đá xanh đen nhám mặt trên nền bê tông sân đổ 

mới. 

- Cổng hàng rào thoáng: Thay mới cánh cổng thép, trụ cổng bóc lớp granito, 

vữa trát cũ, sơn lại tường, thay ngói mái cổng, hàng rào thoáng cũ tháo dỡ, xây mới 

lan can cao 1,3m. 

- Hàng rào đặc: vệ sinh sơn lại toàn bộ tường rào, xây mới 1 đoạn tường rào 

đặc. 

- Bó bồn hoa bóc lớp trát cũ trát lại sơn màu ghi, bó bồn cây tháo dỡ, xây lại 

tuyến mới bo đường chân hàng rào. 

 6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

 7. Diện tích sử dụng đất: Sử dụng đất theo hiện trạng. 

 8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không phải GPMB. 

 9. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật - Cấp III. 

10. Tổng mức đầu tư: 1.861.849.000, đồng  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:   1.526.186.000, đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 42.169.000, đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 152.529.000, đồng 
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- Chi phí khác: 52.246.000, đồng 

- Chi phí dự phòng: 88.719.000, đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi chín ngàn 

đồng chẵn). 

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 thực hiện Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

12. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn điều hành, quản lý dự án. 

13. Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 

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 Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực 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); 

- Lưu: VT; QLXD (2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Thẳng 
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