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CHU TTCH UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ci Lu2t Td chc chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 näm 2015
và Luçt sza d6 bO sung m7t sO dieu cia Luçt To chic ChInh phi và Lut To
chz'c chInh quyén dfaphvcang ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can

ci Lut Xáy dy'ng ngày 18 tháng 6 näm 2014,

Can ci' Lut tha d'i, bd sung mt sO' diu cüa Lut XOy dmg so
50/2014/QHJ3 cW duc tha dOi, bO sung mpt sO diêu theo Luçt
35/2018/QHJ4 và Lut sO 40/2019/QH14 ban hành
03/2016/QHJ4, Lut
ngày 17 tháng 6 nám 2020;
so

so

Can ci'c Lut Ddu tu cOng ngây 13 tháng 6 nãm 2019,
Can cz Ngh d1nh sO' 40/2019/ND-cPngay 06 tháng 4 nám 2019 cfta
ChInh phz ye Quy d,inh chi ti&t thi hành mt sO diêu ci'ia lut dáu tu' cOng,
Can c Ngh d?'nh sO' 06/2021/ND-C'P ngày 26 tháng 01 nám 2021 cia
ChInh phz ye Quy djnh chi tiêt mt 56 ni dung ye quán l,3 chat lu'p'ng, thi cOng
xáy ditng và báo tn cong trmnh xOy dg;
Can cii' Nghj d(nh sO' 10/2021/ND-CT ngày 09 thOng 02 nám 2021 cza
Chinh phz ye QuOn l,3 chi phi ddu tu' xáy dirng;
in cNghj djnh sO 15/2021/ND-CT ngày 03 thOng 3 nám 2021 cia OiInh
ph ye Quy dfnh chi tiêt mt sO ni dung ye quOn l dr On dáu tu'xOy dmg,
Can ci' Thông tu' sO 47/2021/TT-BTC cia B tài chInh ye' Quy d/nh mi'cc
thu mt sO khoOn phi, l phi nhám hO trQ', thOo g6 khO khàn cho sOn xuct kinh
doanh, bOo dOm an sinh xci h5i ngphó v&i djch Covid-19;
Can ci' Thông hr sO' 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 näm 2016 cia
th
Bç trwOng Bç3 Thi chInh ye Qui djnh m'c thu, ché d thu, nap, quOn l,
ding phi thdm djnh dzr On ddu tu' xOy dimg, phi thdm djnh thiét kê co
va

Can cii' Thông tu sO 210/2016/TT-BTC ngày 10 thOng 11 näm 2016 cña
B5 tru'àng B Tài chInh vé Quy djnh mi'cc thu, ché d3 thu, nap, quOn l và si'r
dyng phi thOrn d,inh thiêt 1c9 thut, phi thOrn djnh dy' toOn xOy dg;
Ice
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Can cz' Thông tw so' 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nám 2019 cüa B
trlrô'ng Bç$ Xáy c4mg hzthng dan xác djnh Va quán ly' chi phi ddu tu' xáy dyg;
Can ci'c Thông tu' sO' 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nám 2019 cza B
tru'ô'ng Bc1 Xdy dung ban hành djnh mic xáy dyng;
C'án ci' Thông tu' so' 16/20]9/TT-BXD ngày 26 tháng 12 näm 2019 cza Bc1
trzthng Bc1 Xáy c4mg hu'ó'ng dan xác djnh chi phi quán ly' dzr an và tu' van du tu'
xáy dtng;
Can cz' Thông tu' sO' 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 näm 2020 cza Bc1
trwô'ng Bc1 Xáy dy'ng tha dOl. ho sung mç3t sO diêu cia 04 thông hr có lien quan
den quán ly' chi phi dáu tu'xdy dyng;
Can c Thông tu' sO' 10/2021/TT-BXD ngày 25 tha'ng 8 näm 2021 cia Bc1
tru'&ng Bc1 Xdy c4t'ng hu'&ng dan mç3t sO diêu và bin pháp thi hành nghj djnh sO
06/202]/ND-CP ngày 26/01/2021 và Nghj djnh sO 44/2016/ND-CF ngày
15/5/2016 cia ChInhphz;
Can cz Thông tu' 11/202]/TT-BXD ngày 31 tháng 8 nám 2021 cüa Bt7
trithng Bc1 Xáy clyng ye Hu'O'ng dan mc1t sO ni dung xác dfnh và quán ly' chi phi
ddu tu'xáy dyng.
Can cz't' Thông t sO' 12/2021/TT-BXD ngây 31 tháng 8 näm 2021 ci'ia Bc1
trzth'ng Bç Xáy dmg ye ban hành d.inh mc xdy dyng.
Thông tu' so 13/2021/TT-BXD ngày 3] tháng 8 nàm 2021 cia Bc1 fru'Ong
Bc1 Xáy c4rng ye Hu'Ong dan xác d'nh các chi tiêu kinh te' k9 thut và do hOc khôi
hccing cOng trnh,
Can ci Quylt dfnh sO' 12/2020/QD-UBND ngày 11 tháng 5 nám 2020 cia
UBND thành phO Là Náng Ban hành Quy djnh mc1t sO nc1i dung ye quán ly' dáu
tic và xãy dyng trên dja bàn thành phô Dà Nàng,
can cii' Thông ba'o so' 209/TB-VP ngày 18 tháng 5 näm 2021 cza Van
phông UBND thành phO Là Náng ye kêt lun cia Phó Chi tjch thu'&ng trcc
UBND thành phO HO Kj Minh tcii buói hp To cOng tác lien ngành dê tháo gö'
khó khán, viróng mac cia dy an dáu tu' xáy dyng;
Can ci Quylt a'jnh SO' 3181/QD-UBND ngày 27 tháng 8 nàm 2020 cia
UBND thành phO, Là Náng ye vic cOng hO don giá nhOn cong xay dyng trén
dja bàn thành $0 Là Näng,
Can ci Quylt dinh sO' 3182/QD-UBND ngày 27 tháng 8 nàm 2020 cia
UBND thành phO Là Näng ,vê vic cOng bO gia ca may và thiêt bj thi cOng xáy
dy'ng trén dja bàn thành phO Là Näng,
can cz' Quylt d/nh SO' 4858/QD-UBND ngày 14 tháng 12 nám 2020 cia
UBND thành phO Là Näng ye vic giao chi tiêu kê hoqch phát triên kinh tê - xã
hc1i, quOcphOng - an ninh và dr toán thu., chi ngán sách nhà nu'ác nám 202];
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Can c Quylt djnh s 5407/QD-UBND ngay 6 tháng 7 nàin 2005 cza
UBND than/i ph6 Da Näng ye vzêc phê duyêt quyhoach tong mat bang TL 1/5 00
cOng trmnh Tr&ng Tiêu hQc An 'Hôa
Can c' Quyêt dnh sO' 2152/QD-UBND ngày 19 tháng 6 näm 2021 cia
UBND than/i phO Da Náng ye wéc phê duy&t chu tru'o'ng dáii tzc Xáy du'ng khôi
phOng hQc c/1ic näng và cat tçzo, náng cap ThrOng Tiéu hQc Tiêu La.
Theo a'e nghi cia S& Xây dyng ti COng van so 8076/SXD-QIXD ngày 26
tháng 10 nám 2021 ye' vic thông báo ke't qua thdm dfnh Báo cáo nghiên ciu
khá thu ddu tu' xây dipig d? an Xáy môt KhO'i phOng hçc éh'c náng Va cat tçw,
nông ccfp Tru'&ng tiêu hQc TieZu La.
QUYET DINH:
Diêu 1. Phé duyt Báo cáo nghién ci.'ru khà thi du tr xây dirng cong trInh
vOl các ni dung chü yêu nhu sau:
d.p
1. Ten dir an: Xây mOi Khi phàng hçc chirc nàng và cái tao, nâng
Trung tiêu h9c Tiêu La.
2. Cp quyt dnh d.0 tu: ChCi tch UBND thành ph Dà N.ng.
3. Ch d.0 Ux kiêm diu hành di.r an: TJBND quQtn Son Trà.
4. Mc tiêu d.0 tu xay dyng: Thng sé phông hgc b mon và các phông
hiu, trang b them co' sO vt chat dông bO dam bão diêu kin co sO v.t chat
phiic vi vic dy và hçc, nâng cao chat 1ung giáo diic cüa nhà truäng.
5. Nhà thu 1p báo cáo nghiên c1ru kM thi dr an: COng ty C phn du tr
xây dçrng kién tnic Inconarch.
6. Nhà thu th.m tra: Trung tam tir v.n k thut xây dmg thành ph Dà
Nng.
7. Nhà thu khào sat xây dirng: Cong ty c phn tu van kiêm dnh xay
d\rng MITCO
8. Dta dim xây drng: Phu&ng An Hài Bc, qun San Trà, thành ph Dà
Nng.
9. Nhóm, loai, cap cong trmnh: Dr an Nhóm C, cong trInh dan ding, cap III.
10.Ni dung và quy mô d.0 tu xây dirng
a) Phn xây lap
- KhOi phông chirc nàng
+ Phân kiên trüc: Quy mô 04 tang. Din tIch xây di.rng 526mb , tong din
tIch san xây dimg 2.13 6m. Tang 1 dê trông lam san da nàng. Tang 2 bô ,trI 01
phông khoa h9c cOng ngh, 01 phàng thiêt bi. giáo dgic, phông thu vin kêt hcp
phông dgc h9c sinh. và giáo viên. Tang 3 bô trI 01 phông tin hçc, 01 phông ngoi
ng, 01 phông am nhac, 01 phOng chuân bj, 01 phàng nghi giáo viên. Tang 4 bô
tn 02 phông da chñ'c nàng, phèng hçp, phông truyên thông.
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+ V.t 1iu hoàn thin: Tung xây gch không nung, trát va xi màng. Ben
ngoài nba tuting op gch max, h lam nhôm, lan can inox, cira khung nhôm
xingfa — kInh, hành lang lát gch granite. Ben trong nhà san, nên lát gch granit,
ttr?Yng, trân bã matic, san nixâc. V sinh lát gch granite chông truqt, tumg lát
gch ceramic cao 2,7m. Câu thang lát dá granite. Mái be tong cot thép, lgp ton
chông nóng.
+ Phân kêt câu: Sir ding phuong an móng bang 2 phtrang BTCT. Khung
gôm cot, d.m di h san BTCT do ti ch& San dày 120mm; 100mm; 110mm và
13 0mm, mái BTCT lçip ton chông thâni.
+ Phân cap din, chiêu sang: NguOn din cap cho khôi xây rnâi dLrgc lay
tr tü din tong cong trInh. Tr tü din chInh d.t ti thng 1 cap den các tang Va
các phông, WC, barn cap nithc sinh hot, barn chCa cháy. Sü ding các den Led,
den tup led máng don, máng dOi, den chiêu bang trong các phông b môn, nhà
v sinh, hmnh lang.
+Phân then nbc: H thông mng cüa khôi xây mOi &rgc lay tr h thông
mng sn có. Cap tin hiu tir patch panel den các các outlet mng là 1oi cap
chông nliiêu UTP Cat6, cap dLrgc di trong ông SP chOng cháy di am tthng hoc
di trên trân thach cao cap cho các phàng.
+ Giãi pháp thiêt ké phân cap thoát nithc trong nba,: Nguôn nithc thüy cilc
cap den be nixôc ngâm x.y m&i kêt hgp be PCCC, sü dirng ctm may born dé
barn len các be niró'c rnái cüa khôi nhà dê cap vào mng lu&i ben trong cong
trIn]a. H thông tuyên ông cap nithc tx két nuác trén mái xuông sir dçing ông
nhira ppr. Be nuc trên mái s diving các bôn inox. Toàn bO nuc thai xi, tiêu
duo'c thu gom ye 1 b tir hoai xr l so b rOi thoát vào hO ga ngàn müi sau do
dâu nôi vâo h thông x1r 1 nithc thai rôi thoát ra h thông muang ngoài nba.
Toàn b nu6c thai rüa ducic thai vao ho ga ngán miii sau do thoát tWc tiêp ra
muang thoát nuâc ngoâi nhà.
-1- Giái pháp thiêt Re phân h tMng diu hôa không khI và thông gió: H
thông diêu hèa dixcic thiêt ké sir ding h thông 1nh ci1c bO (loi 2 mãnh,
inverter, 1 chiêu). Các khu v sinh trong tàa nhà ducic trang b h thông thông
gió ht nhäm t.o áp am trong khu WC tránh không cho không khI ô nhiérn trong
khu v sinh tràn sang các khu virc khác.
- Kim bêp an i tang, din tIch xây dirng l32 rnL.
+ Vat 1iu hoàn thin: Tuè'ng ngoài nba bà matic, son nu&c. Ca khung
nhôrn xingfa — kInh. Mái be tong cot thép, 1p ton chông nóng. Ben trong nba
san, nên lát gch granite, tung, trãn bà matic, son nu&c. V sinE Iát gch
granite.
+ Phân két câu: Khung, san mái BTCT, trên 1p ton chOng nóng.
+ Phân din chiêu sang, din nhç, cap thoát nuóc dOng b di kern.
- Phân cài to lai 02 Khôi lop hpc 02 tang hin trng
+ Thay mái ton và chOng tham; thay gch nên, thay mói cira di, cira so,
son Iaj tithng trong và ngoài nhà, thay khung báo v, cài t.o khu v sinh, thay
lan can.
+ Cài ti.o lai KhM hiu b hin trng: Thay ci:ra s.t b.ng ca khung nhôm,
khung bào v, son 1i tthng trong vâ ngoãi nhà.
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- San bóngdá, san bong r ngoài nhà, &thng pitch, muong thoát nu6c,
cay xanh và h thông din chiêu sang ngoài nhà. Din tIch 1.204 nt.
- Lát gch terrazzo san tnthng din tIch 3700ma và lam mói vnh do xe
dintIch763m.
- Xây mâi 1i don tu1ng rào, cong ng ti vj tn vtrh do Xe, chiêu dài
79m, cao 2,8m và son 1.i tuOng rào hin trng con ii.
- Nba bäo v 1 tang. Din tich xây dirng 10 m. Tong chiêu cao 3 .65m tr
nensân.KetcauBTCT.
- Nba xe h9c sinh 1 tang. Din tIch xây dimg 78 m. Tong chiêu cao
3,61mt1x nên san. Két câu khungthép mái lqptôn.
b) Phân thiêt bt
- Trang thiêt bj xây 1p cong trInh và PCCC.
- Trang thiêt b phic vii dy hçc, bêp .n và san the thao kern theo.
11. Tong rnrc d.0 tLr cüa dir an: 31.435.125.000 ding (Ba mwai môt ',
bôn tram ba mu'o'i lam triu, mt tram hal muvi lam nghIn dóng,).
Trong do:
- Chi phi xây ding
- Chi phi thiêt bi,
- Chi phi QLDA
- Chi phi tu van DTXD
Chi phi lchác
- Dy phOng phI
- Chi phi thu hôi vat tu th.áo d

25.231.992.000 dng.
2.480.059.000 dông.
578.225.000 dông.
2.040.900.000 dông.
178.044.000 clOng.
1.013.014.000 dng,
-87,109.000 dOng.

12.NguOn von d.0 ti.r: Nguôn vn ngân sách thàrih ph&
13. Thai gian thirc hin dr an: Nàm 2021 - 2023.
Diu 2. T chirc t1rnrc hin. UBND qun San Trà cá trách nhim triên khai
quàn i thrc hin dir an dam bào chat 1ung, hiu qua, hoàn chinh day dü các h
so' thu ti.ic, trInh tir dâu tu xây dng co bàn theo dung quy djnh; thrc hin các
kiên nghi, cüa SO' Xây dmg tai COng van sO 8076/SXiD-QLXD ngày 26 tháng 10
nm 2021.
Diu 3. Quyêt dnh nay có hiu Irc thc hin k tix ngày k.
Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành ph Dà Nng; Giám dc
các SO: Kê hoach và Dâu tir, Tài chinh, Xây dçrng, Ni vi, Giáo d1ic và Dào tao;
Giám dOc IKho bc nhà nuóc Dà N.ng; Chü ti,ch UBND qu.nScrn Trà Va Thu
truO'ng cac co quan cO lien quan can ci Quyêt di,nh thirc hin./
Ncti nh tu!z:
- Nh di&i 4;
- Luu: VT, SXD, DTDT. 0

U Trung Chinh

