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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ DÂN CHỦ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Số:  110 /QĐ-UBND          Dân Chủ, ngày 17 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 

Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng các hạng 
mục phụ trợ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN CHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP số 77/2015/QH13  ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ  Nghị định số 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;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 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: 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, 
quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;  
Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 25/2017/QĐ-UBND ngày 
20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương;

Căn cứ biên bản hội nghị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình số: 23/BB-UBND ngày 01/8/2022;

Theo đề nghị của công chức Địa chính - Xây dựng xã Dân Chủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 
Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây dựng các hạng mục phụ 
trợ với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng mục: Xây 
dựng các hạng mục phụ trợ.

2. Chủ đầu tư:  Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ.
3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty CP xây dựng Hưng Tiến Phát.
4. Chủ nhiệm lập BCKTKT:  Ông Hoàng Đồng Hưng.
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5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Đầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ; Hạng 

mục: Xây dựng các hạng mục phụ trợ để hoàn thiện về cơ sở vật chất trạm y tế xã 
Dân Chủ

6. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế chủ yếu:
6.1. Quy mô xây dựng:
- San lấp mặt bằng toàn bộ diện tích trạm y tế là 967,85 m2. Xây tường bờ 

ao cao hơn cốt san lấp mặt bằng mới 0,2m, xung quanh ao lắp dựng hàng rào 
bằng thép hộp mạ kẽm để ngăn trẻ ngã xuống ao. Cải tạo cải tạo tường rào (mặt 
phía sau dài 40,56m  và mặt bên giáp đường vào khu ao chuyển đổi dài 36,47m) 
theo cốt san nền mới có chiều dài L= 77,03m, (đoạn tường giáp trường tiểu học 
không phải xây vì  trường tiểu học đã xây tường rào). Phần cổng và tường rào 
phía trước lắp dựng hàng rào hoa thép trên đầu tường cũ cao 0,55m. Gia công 02 
cánh cổng mới bằng Inox 304 và lắp dựng vào 2 trụ cổng đã có sẵn.

- Xây dựng nhà để xe có kích thước mái tôn 10,0x6,2 = 62 m2, cột mái che 
bằng thép ống D90x1,8mm, vì kèo và xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm liên kết hàn 
điện kết hợp với bu lông. Mái lợp tôn múi dày 0,4mm.

- Xây dựng đường bê tông từ đường trục của xã vào đến sân, đổ bê tông 
250# đá 2x4 dày 180mm.  Xây dựng sân lát gạch có diện tích 296,4 m2, trong 
sân có  03 bồn cây bóng mát trên khu vực sân mới; Xây dựng lò đốt rác tại góc 
tường rào phía Tây - Nam. Xây dựng vườn thuốc nam, đường ra lò đốt rác và hệ 
thống thoát nước cho toàn trạm.

6.2.Giải pháp thiết kế:
6.1.  San lấp mặt bằng
- San lấp toàn bộ diện tích trạm y tế, diện dích san lấp là 967,85 m2. 
- San lấp bằng cát đen sử dụng phương pháp cơ giới hoá độ chặt k=0,85; 
- Khối lượng cát san lấp mặt bằng  V = 1006,66 m3; chiều cao san lấp 

trung bình là Htb = 1,052 m.
- Xây bờ ao cao hơn cốt san lấp mặt bằng mới 0,2m, xung quanh ao lắp 

dựng hàng rào bằng thép hộp mạ kẽm để ngăn cách mặt nước và phần đất trên 
bờ ao tránh trẻ ngã xuống ao.

6.2. Cải tạo tường rào và lắp cánh cổng mới: 
- Phần phá dỡ.  Phá dỡ tường rào cũ phía bên phải nhà 2 tầng, đoạn A~B 

dài L1 = 36,47m.  Tường phía sau nhà đoạn B~C dài 40,56m đã bị đổ hết nên 
không phải phá dỡ.

- Phần cải tạo
+ Phần móng: Lót đáy móng bằng bê tông đá 4x6 mác 100# dày 100, xây 

tường móng bằng gạch không nung với VXM 75#, giằng móng bê tông cốt thép 
200# đá 1x2 dày 140.
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+ Kết cấu tường: Tường xây bằng gạch không nung bổ trụ cao 1,9 m, phần 
dưới tường 220 xây cao 0,84m cả giằng móng BTCT 220x140, phần trên tường 
dầy 110 cao 1,06 m có đầu tường và mũ tường. Tường được trát VXM mác 75# 
dày 15. Tường quét vôi ve 03 nước màu vàng nhạt.

- Gia công và lắp dựng 02 cánh cổng trạm y tế bằng Inox rộng 3,6m cao 
2,3m, liên kết hàn điện, goong  được chôn vào 02 trụ cổng đã có.

6.3. Nhà để xe:
- Giải pháp kiến trúc:  Diện tích nhà để xe có KT = 10,0x6,2 = 62 m2. 

Chiều cao nền nhà để xe bằng nền sân, chiều cao mái nhà để xe so với nền là 
2,3m, chiều cao mái tôn là 1,10 m, Tổng chiều cao nhà để xe từ nền cát lên đỉnh 
mái tôn là 3,4 m.

- Giải pháp xây dựng: Lót móng bê tông 100# đá 4x6 dày 100. Móng cột bê 
tông 200# đá 1x2, cột thép ống D90x1,8 mm và thép tấm liên kết hàn, móng bê 
tông liên kết với cột bằng bu lông chân chẻ đặt sẵn trong bê tông móng.

- Vì kèo thép hộp mạ kẽm []80x40x1,8 và xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm 
[]80x40x1,4 liên kết hàn điện;

- Mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm ly mạ mầu. 
- Nền nhà để xe đổ bê tông 200# đá 1x2 dày 100mm. 
6.4. Đường bê tông, sân lát gạch và bồn cây, vườn thuốc. 
+ Đường vào trạm y tế từ mép đường trục của xã đến sân lát gạch có diện 

tích S = 109,98 m2; đường đổ bê tông đá 2x4 mác 250 dầy 180mm, phần giáp 
mép đường bê tông đã có vuốt dốc phải phá cuốc chân đinh nền cũ để liên kết bê 
tông mới và đường bê tông cũ;

+ Sân lát gạch terrazo 400x400; Nền sân tôn cát đen đầm chặt dày 10 cm, 
móng sân đổ bê tông đá 2x4 mác 200 dày 10 cm, mặt sân lát gạch terrazo 
400x400;

+ Xây 04 bồn cây và tường bó sân:  xây gạch không nung với vữa XM mác 
75, trát tường vữa XM mác 75 dày 15mm. Tường quét vôi ve 03 nước, 01 nước 
lót, 02 nước màu.

+ Xây bó nền đường trong vườn thuốc xây gạch không nung, nền đường đổ 
bê tông gạch vỡ 75# dày 100 mm. mặt đường láng VXM mác 75 dày 20.

+ Trong bồn cây và trong vườn thuốc đổ đất mầu để trồng cây.
6.5. Lò đốt rác, sân phơi rác, nền láng VXM.
+ Xây lò đốt rác (KT 1,44x1,44 = 2,07m2) tại góc tường rào phía Tây – 

Nam (giáp khu đất ao nuôi cá chuyển đổi). Hố đốt rác xây tường 220 cao 1,0m 
chiều rộng trong hố 1,0x1,0m có cửa để cho rác vào hố đốt; Trên hố sang gạch 
và xây ống hút khói 

+ Sân phơi rác và nền 2 đầu nhà láng VXM, Nền đổ bê tông gạch vỡ 75# 
dày 100. diện tích S = 93,8 m2.

 (Các chi tiết cụ thể theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt)
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7. Địa điểm xây dựng:  Xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
8. Diện tích sử dụng đất: DT theo mặt bằng trạm y tế là 1.660 m2.
9. Nhóm dự án, cấp công trình:
- Nhó dự án: Dự án nhóm C
- Loại công trình: Dân dụng. Cấp công trình: Cấp IV.

10. Tổng kinh phí  xây dựng công trình: 1.079.476.000 đồng   (Bằng chữ: 
Một tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó: Chi phí xây dựng công trình: 884.600.000 đồng
Chi phí quản lý dự án: 32.483.000 đồng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   98.299.000 đồng
Chi phí khác: 14.690.000 đồng
Chi phí dự phòng: 51.404.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư:  Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
12. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.
13. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2022.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung 

Điều 1 của Quyết định này và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện 
hành của nhà nước về quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng công trình

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Công chức Văn phòng  HĐND & UBND, công chức Địa 

chính - Xây dựng, công chức Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan căn 
cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng 
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