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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1157 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục
Nhà ăn và tổng dự toán điều chỉnh công trình: Trụ sở làm việc
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng 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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 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 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND
tỉnh Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Trụ sở làm việc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
công trình Trụ sở làm việc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số
3217/TTr-CAT-PV01(PH10) ngày 08/8/2019; của Giám đốc Sở Xây dựng tại
Công văn số 2392/SXD-QLXD ngày 14/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung Khoản 8, điều chỉnh Khoản 9 Điều 1 Quyết
định số 695/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi, cụ thể như sau:
1. Bổ sung Khoản 8 Điều 1 Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày
07/5/2018:

Bổ sung hạng mục Nhà ăn cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng
80,59m2. Cụ thể:
- Kiến trúc: Công trình cao 01 tầng, mặt bằng thiết kế hình chữ nhật
(8,8mx7,3m), tổng chiều cao công trình 5,07m; nền lát gạch ceramic
(500x500)mm, nền khu vệ sinh lát gạch chống trượt; Mái lợp tole, trần đóng
la phông tấm nhựa (600x600)mm; vách, cửa sử dụng kính khung nhôm;
tường xây gạch không nung, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic, tường còn
lại bả matit sơn nước.
- Kết cấu: kết cấu hệ khung BTCT chịu lực, thiết kế móng đơn BTCT đặt
trên nền đất tự nhiên; móng bó nền xây đá chẻ; kết cấu chính sử dụng bê tông
đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200), bê tông lót móng sử dụng bê tông đá 4x6 cấp
độ bền B7,5 (M100); cốt thép sử dụng thép AI đối với thép có đường kính
Ø<10mm và AII đối với thép có đường kính Ø>10mm.
- Điện chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho công trình được đấu nối từ khối
nhà chính 04 tầng. Dây nguồn chính cấp cho công trình sử dụng cáp CV
4mm2; Chiếu sáng bên trong sử dụng đèn Tube Led đôi 1,2m 2x18W, đèn ốp
trần Led tròn 9W. Thông gió bên trong sử dụng quạt trần đảo chiều 55W và
quạt treo tường.
- Cấp, thoát nước: Nguồn nước đấu nối từ hệ thống cấp nước chung của
khối nhà chính, đường ống cấp nước sử dụng ống nhựa PP-R, ống thoát nước
sử dụng ống nhựa uPVC.
2. Điều chỉnh Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày
07/5/2018:
Giá trị dự toán xây dựng công trình: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ:
Hai mươi tỷ đồng chẵn).
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:

15.028.653.000 đồng
950.514.000 đồng
0.000 đồng
1.333.970.000 đồng
678.538.000 đồng
2.008.325.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung
khác tại Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu
lực thi hành.
Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình, quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức
đầu tư được duyệt, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.
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Thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết quả thẩm định số 2392/SXDQLXD ngày 14/8/2019 của Sở Xây dựng.
Thực hiện tiết kiệm chi 10% tổng mức đầu tư dự án theo quy định tại
Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ
tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các
sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NC), TH, CNXD,
CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv278.

Trần Ngọc Căng
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