
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND  Như Xuân, ngày        tháng 3 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng  

công trình Xây dựng nhà công vụ cơ quan Ủy ban nhân dân  

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 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/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 30/2016/QH14, Luật 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật 

số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ quy 

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

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 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; Nghị định 

số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện 

Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ 

quan Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 

06/KTHT-TĐ ngày 02/3/2023 (kèm theo Tờ trình số 26/TTr-BQLDA ngày 

21/02/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện), 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dựng nhà công vụ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với 

các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện 

Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện nơi 

ăn, ở cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. 

4. Đơn vị tư vấn tham gia lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư 

vấn và đầu tư xây dựng Trung Hiếu.  
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5. Địa điểm xây dựng: thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. 

6. Loại, nhóm, cấp công trình: 

- Nhóm dự án: Nhóm C; 

- Loại công trình: Công trình dân dụng; 

- Cấp công trình: Công trình cấp III. 

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn được áp dụng: 

- Số bước thiết kế: 1 bước. 

- Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: theo báo cáo thẩm định số 

06/KTHT-TĐ ngày 02/3/2022 của phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

8. Nội dung, quy mô đầu tư: 

8.1. Xây dựng mới nhà công vụ 2 tầng:  

a. Giải pháp kiến trúc:  

Mặt bằng công năng dạng hình chữ L bao gồm các  phòng chức năng, không 

gian sinh hoạt được liên kết với nhau bằng hành lang phía trước nhà kết hợp với hệ 

thống thang bộ. Tầng 1: 01 phòng ăn lớn, 01 phòng ăn bé, khu bếp nấu, khu WC, 

hành lang, cầu thang bộ. Tầng 2: Bao gồm 08 phòng nghỉ, khu giặt phơi đồ, hành 

lang, cầu thang bộ. Tổng diện tích xây dựng 654m2.  

- Thông số kỹ thuật: 

- Chiều cao nền nhà so với mặt đất:     0.750 m; 

+ Chiều cao sàn tầng 1 (tính từ nền đến mặt trên sàn):          3.60 m; 

+ Chiều cao sàn tầng 2 (tính từ sàn đến mặt trên sàn):    3.60 m; 

+ Chiều cao mái tôn (từ sàn mái đến đỉnh mái tôn):     1.96 m; 

+ Tổng chiều dài nhà:                27.49 m; 

+ Chiều ngang nhà:                 15.44 m;                                                                             

- Hướng giao thông chính theo phương ngang di chuyển theo hành lang, 

theo phương đứng cầu thang bộ; 

- Phần lấy sáng và thông thoáng: Cửa đi chính và cửa sổ lấy sáng là cửa kính 

khung nhôm hệ. 

b. Phần xây và vật liệu hoàn thiện:  

Hệ tường xây 220mm, 110 sử dụng gạch bê tông không nung thân thiện với 

môi trường VXM mác 50, trát tường trong ngoài bằng VXM M75# dày 1,5cm. 

Toàn bộ bề mặt trong, ngoài nhà được quét sơn 1 nước lót 2 hai nước màu. Mái lợp 

tôn múi màu xanh dày 0.4ly kết hợp hệ xà gồ thép U80x40x3. Cửa đi và cửa sổ 

dùng cửa nhôm hệ, kính an toàn dày 6.48 ly. Hoa sắt cửa sổ thép vuông 14x14. 

Bản thang đổ BTCT tai chỗ, bậc xây gạch không nung, mặt bậc lát đá Granit; lan 

can bằng sắt vuông 16x16 và 14x14, tay vịn gỗ kích thước 60x80; Nền nhà vệ sinh 
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lát gạch Ceramic 300x300, tường vệ sinh ốp gạch 300x600; nền nhà lát gạch 

Ceramic 600x600; 

c. Giải pháp kết cấu công trình: 

- Phần móng: Móng là móng đơn BTCT mác 200#, kết hợp với móng xây đá 

dưới tường, trên móng đá có hệ thống dầm giằng 220x400mm có tác dụng đỡ 

tường, chiều sâu đặt móng tính từ cốt +0.00 là -2.250m. Bê tông móng, dầm giằng 

sử dụng bê tông M200# cốt liệu đá 1x2. Cốt thép sử dụng cho móng dùng các loại 

thép CV300V và CB240T. Tường móng xây đá hộc VXM75#, lót móng bằng bê 

tông đá 4x6 VXM100#. 

- Phần thân: Kết cấu nhà khung BTCT chịu lực. Hệ cột, dầm, sàn BTCT đá 

1x2 mác 250# đổ tại chỗ; Tiết diện cột điển hình 220x330mm, 220x220; tiết diện 

dầm điển hình: 220x350mm;220x550mm; sàn bê tông điển hình 100mm. 

d. Phần điện: Hệ thống điện lấy từ nguồn điện có sẵn, cấp cho công trình 

bằng cáp loại Cu/XLPE/DSTA/PVC 3x14+1x10mm Đi đến tủ điện tổng, cáp nội 

bộ dùng Cu/PVC/3x14+1x8mm2. Dây dẫn trong phòng dùng dây Cu/PVC 

2x2,5mm2 và 2x1,5mm2. Hệ thống dây dẫn điện luồn trong ống gen nhựa cứng, đi 

ngầm trong tường và sàn. Hệ thống chiếu sáng khu vực và các phòng chức năng 

đèn huỳnh quang đôi loại 1,2mx40w kết hợp bóng đèn lốp 40w. Hành lang được 

bố trí bóng đèn lốp 40W. 

e. Các giải pháp thiết kế chống sét: Hệ thống nối đất dùng cọc thép góc 63 x 

63 x 5,L = 2500 đóng sâu xuống đất theo đúng sơ đồ chống sét. Hệ thống dây dẫn 

sét từ trên mái xuống dùng thép tròn  10 dây tiếp địa dùng thép 16. 

f. Phần cấp thoát nước:  

- Cấp nước: Nguồn nước được lấy từ giếng khoan, dùng máy bơm bơm lên 

téc nước trên mái, sau đó dùng các đường ống dẫn nước xuống các thiết bị vệ sinh 

của nhà. 

- Thoát nước: Nước khu vệ sinh được chia ra làm 2 tuyến. Tuyến 1 thu nước 

xí bệt bằng ống nhựa tiền phong sau đấy thu về vị trí bể phốt để xử lý trước khi 

chảy ra rãnh. Tuyến 2 thu nước chậu rửa, nước rửa sàn, nước vòi hoa sen và chảy 

ra vị trí rãnh thoát nước ngoài nhà. Ngoài ra, để thiết kế cho công trình còn tham 

khảo các tiêu chuẩn thiết kế của các nước trong khu vực. Nước mưa trên mái được 

thu về sê nô xung quanh mái, vào các ống đứng thoát nước PVC D90 và thải ra 

rãnh thoát nước bên ngoài. 

8.2. San nền:  

Đào san nền đất công trình đến cốt  +137.70m. Thi công chủ yếu bằng thiết 

bị thi công cơ giới, quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn 

giao thông. 

8.3. Tường rào: 

- Tường rào đặc: Móng đơn bê tông cốt thép 200# kết hợp giằng móng bê 

tông cốt thép 150# đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 VXM 100#; Xây tường bằng 
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gạch chỉ VXM 50# , trát tường trong VXM 50#, trát tường ngoài VXM 75#; Toàn 

bộ tường quét sơn hoàn thiện 03 nước màu vàng chanh. 

- Tường rào thoáng: Móng đơn bê tông cốt thép 200# kết hợp giằng móng bê 

tông cốt thép 150# đá 1x2; lót móng bê tông đá 4x6 VXM 100#; Xây tường bằng 

gạch chỉ VXM 50# , trát tường trong VXM 50#, trát tường ngoài VXM 75#. Trát 

tường rào bằng VXM mác 75#, lăn sơn hoàn thiện màu vàng chanh. Phía trên 

tường rào là khung thép hình. 

8.4. Sân bê tông khuôn viên, rãnh thoát nước: 

- Sân khuôn viên: Nền gạch Terrazo; Lớp đá dăm đệm tạo phẳng; 

- Hố ga, hệ thống thoát nước ngoài nhà: Xây dựng hệ thống thoát nước:  

ngoài nhà bằng gạch chỉ VXM 75# trát bằng VXM 75# láng tạo dốc về vị trí hố ga. 

Hệ thống hố ga, rãnh thoát nước đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép 200# đá 1x2 

giữa hai tấm có khe thu nước. 

8.5. Bể nước ngầm:  

Bể chứa nước có kích thước là 3,0x2,0x2,5m, gồm bể lọc phía trên và bể 

chứa nước phía dưới, đáy bể và nắp bể bằng BTCT đá 1x2 mác 200#; tường bể xây 

gạch bê tông VXM mác 75#, trát bằng VXM mác 75#. 

8.6. Phòng cháy chữa cháy: Bố trí thiết kế hệ thống PCCC theo quy định 

hiện hành. 

8.7. Mua sắm thiết bị: Mua sắm trang thiết bị phục vụ các phòng chức năng 

nhà công vụ xây dựng mới và các phòng nghỉ.  

9. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí:  

Tổng mức đầu tư: 7.000.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Bảy tỷ đồng) 

Trong đó:    

 - Chi phí xây dựng: 5.179.941.000 đồng 

 - Chi phí thiết bị: 834.280.000 đồng 

 - Chi phí QLDA: 188.409.000 đồng 

 - Chi phí tư vấn:  609.226.000 đồng 

 - Chi phí khác:  64.741.000 đồng 

 - Chi dự phòng: 123.403.000 đồng 

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 (theo Nghị 

quyết số 116/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện). 

11. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định của pháp luật. 

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 
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Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ các nội dung 

được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này tổ chức triển khai các bước tiếp theo 

theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật. 

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

Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Như Xuân; Chi cục thuế khu vực Như Thanh 

- Như Xuân, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Trường trực Huyện ủy (để bc); 

- Thường trực HĐND huyện (để b/c); 
- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;   
- Chủ đầu tư (05 bản);  

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
 

 



PHỤ BIỂU 

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ CƠ QUAN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN, TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /3/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
Tỷ lệ 

% 

Hệ 

số 
CÁCH TÍNH 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC 

THUẾ 

THUẾ 

GTGT 

GIÁ TRỊ 

SAU THUẾ 

KÝ 

HIỆU 

I Chi phí xây dựng       4.709.037.434 470.903.744 5.179.941.000 Gxd 

1 PHẦN MÓNG   1 

Theo bảng tổng hợp dự toán 

hạng mục 

398.329.207 39.832.921 438.162.000   

2 PHẦN THÂN   1 3.674.042.506 367.404.251 4.041.447.000   

3 TƯỜNG RÀO   1 256.515.520 25.651.552 282.167.000   

4 BỂ NƯỚC   1 25.779.811 2.577.981 28.358.000   

5 SÂN KHUÔN VIÊN, RÃNH 

THOÁT NƯỚC 

  
1 

203.426.180 20.342.618 223.769.000   

6 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY   1 20.349.323 2.034.932 22.384.000   

7 SAN NỀN   1 130.594.887 13.059.489 143.654.000   

II Chi phí thiết bị   

  

Theo chứng thư thẩm định 

giá số 2301057/CT-TPV ngày 

30/01/2023 

758.436.364 75.843.636 834.280.000 Gtb 

III Chi phí quản lý dự án 3,446%   (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 188.409.147   188.409.000 Gqlda 

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       553.842.226 55.384.223 609.226.000 Gtv 

1 Chi phí khảo sát địa hình, địa chất   

  

 Theo quyết định số 11/QĐ-

BQLDA ngày 18/01/2023 của 

BQLDA ĐTXD huyện 

83.980.000 8.398.000 92.378.000   

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng 

3% 
  

Gks trước thuế x tỷ lệ 2.519.400 251.940 2.771.000   

3 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật 

4,392% 
  

(Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 240.131.449 24.013.145 264.145.000   

4 Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật 

0,508% 
1,2 

Gxd trước thuế x tỷ lệ 28.706.292 2.870.629 31.577.000   
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5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 

0,432% 
  

Dự toán gói thầu trước thuế x 

tỷ lệ 

20.343.042 2.034.304 22.377.000   

6 Chi phí giám sát thi công xây dựng 3,285% 
  

Dự toán gói thầu XD trước 

thuế x tỷ lệ 

154.691.880 15.469.188 170.161.000   

7 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,844% 
  

Dự toán gói thầu TB trước thuế 

x tỷ lệ 

6.401.203 640.120 7.041.000   

8 Chi phí giám sát công tác khảo sát 

xây dựng 

4,072% 
  

Gks trước thuế x tỷ lệ 3.419.666 341.967 3.762.000   

9 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 0,05% 
  

Dự toán gói thầu XD+TB 

trước thuế x tỷ lệ 

2.733.737 273.374 3.007.000   

10 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu  

0,05% 
  

Dự toán gói thầu XD+TB 

trước thuế x tỷ lệ 

2.733.737 273.374 3.007.000   

11 Chi phí thẩm định giá thiết bị   
  

Tạm tính theo hợp đồng thẩm 

định gia 

8.181.820 818.182 9.000.000   

V Chi phí khác       63.328.056 1.412.711 64.741.000 Gk 

1 Chi phí bảo hiểm công trình 0,3%   Gxd trước thuế x tỷ lệ 14.127.112 1.412.711 15.540.000   

2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán 

0,499% 
  

Tổng mức đầu tư x tỷ lệ 34.895.000   34.895.000   

3 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng 

  
  

Tạm tính 10.000.000   10.000.000   

4 Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật 

15% 
  

Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật x tỷ lệ 

4.305.944   4.306.000   

IV Chi phí dự phòng           123.403.000 Gdp 

1 Dự phòng cho yếu tố khối lượng 

phát sinh 

1,795% 
  

(Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+ Gk) 

sau thuế x tỷ lệ 

    123.403.000   

  Tổng cộng           7.000.000.000 Gxdct 
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