
      UBND TỈNH TÂY NINH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập- Tự do -Hạnh phúc 

  
 Số:           /QĐ-SXD                       Tây Ninh ,ngày     tháng 9 năm 2017. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 

Công trình: Nhà tình nghĩa, hạng mục mẫu 3 (TN3-2017). 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy 

định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 

dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc tại Công văn 

số 4199/TB-VP ngày 11/9/2017 về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế 

- dự toán Nhà tình nghĩa năm 2017; 

Căn cứ Công văn số 924/UBND-KTN ngày 23/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố mẫu thiết kế nhà ở điển hình để thực hiện Đề án hỗ trợ người có công 

với cách mạng về nhà ở; 

Căn cứ Thông báo Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Nhà 

tình nghĩa, hạng mục mẫu nhà 3 (TN3-2017) số 2544/SXD-QLXD ngày 12/9/2017 của 

Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Phòng Quản lý xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-QLXD ngày 

12/9/2017, về việc xin phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Nhà tình nghĩa, 

hạng mục mẫu nhà 3 (TN3-2017), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Nhà tình nghĩa, hạng mục 

mẫu nhà 3 (TN3-2017), với các nội dung chủ yếu như sau: 
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1. Tên công trình: Nhà tình nghĩa, hạng mục mẫu nhà 3 (TN3-2017).  

2. Chủ đầu tư : Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

3. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Kiến trúc:  

+ Quy mô 01 tầng, chiều cao đỉnh mái 4,35m. Kích thước: Rộng 5,2m (từ trục 1 

đến trục 3), dài 9,2m (từ trục A đến trục E), tường xây gạch mác 75. Trong nhà: Phòng 

khách và nhà vệ sinh trát vữa đến cao trình +2,8m, các phòng còn lại không trát vữa, 

cột xây gạch, nền lót gạch tàu 300x300, xà gồ sắt 30x60, kèo sắt 40x80, mái lợp tôn 

tráng kẽm dày 0,35mm, cửa đi, cửa sổ sắt kính, cửa nhựa nhà vệ sinh. 

- Kết cấu:  

+ Móng xây gạch thẻ, bê tông móng, cột dầm, lanh tô, ô văng đá 1x2 mác 200, 

bê tông lót đá 4x6 mác 100 dày 100 cho đáy móng và nền, cột xây gạch thẻ 200x200 

M.75, bê tông đà kiềng, lanh tô, ô văng đá 1x2 M.200.  

+ Cốt thép có cường độ tính toán: Thép D<10mm (Ra = 2250 Kg/cm2), thép 

D≥10mm (Ra = 2850 Kg/cm2). 

- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước. 

- Các nội dung còn lại theo hồ sơ thiết kế. 

- Các nội dung còn lại theo hồ sơ thiết kế. 

4. Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh. 

5. Đơn vị lập dự toán: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.  

6. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

7. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV  

8. Chi phí xây dựng: 84.699.000 đồng.  

(Tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng.) 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách, quỹ đền ơn đáp nghĩa, vốn tài trợ. 

10. Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

12. Số bước thiết kế: 1 bước. 

13. Các nội dung khác như trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 

xây dựng công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định theo quy định hiện hành. 

Điều 2.  Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Đề nghị các sở, ngành chức năng: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,  Kho bạc nhà nước tỉnh Tây 

Ninh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này 

làm cơ sở để triển khai thực hiện kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (thay b/c);     

- BGĐ Sở;      

- Lưu: VT, QLXD.Phương. 

 

                         GIÁM ĐỐC 
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