
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1435/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 12 tháng  10  năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

công trình: Nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây
dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

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 công trình; 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; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

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 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa
đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn
với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố
gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 207a/TB-SXD
ngày 15/8/2016 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán mẫu thiết kế nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang; Tờ trình số 609a/TTr-SXD ngày 15/8/2016 về việc phê duyệt



thiết kế bản vẽ thi công và dự toán mẫu thiết kế nhà văn hóa thôn, bản áp
dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình: Nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với
nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Thiết kế mẫu nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh.

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

3. Đơn vị lập thiết kế, dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trúc Lâm.

4. Cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán: Sở Xây dựng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp, trong đó:
5.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: chi phí sản xuất, gia công, vận chuyển

đến chân công trình đối với các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn, hệ thống
cửa, hoa sắt, vì kèo, xà gồ, mái tôn.

5.2. Nhân dân đóng góp bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi
công để thực hiện các công việc: chuẩn bị mặt bằng, thi công nền móng, xây
tường, lắp dựng cấu kiện, các công tác hoàn thiện và hệ thống điện.

6. Quy mô xây dựng:
- Nhà văn hóa thôn: diện tích xây dựng Sxd = 130 m2; nhà 05 gian, bước

gian b = 3,0 m, lòng nhà rộng 6,0 m, hiên rộng 1,5 m; cốt sân xung quanh nhà
(-0,45)m, cốt nền nhà (±0,00)m, cốt đỉnh mái (+5,61)m.

- Kết cấu và vật liệu sử dụng: Móng cột bê tông cốt thép mác 200 đổ
tại chỗ; cột, lanh tô, đố cửa bằng cấu kiện bê tông cốt thép mác 300 đúc
sẵn; móng bó nền xây đá hộc vữa xi măng mác 50; tường xây gạch chỉ, xây
trát bằng vữa xi măng mác 50; vì kèo, giằng đỉnh tường, hoa sắt trang trí
làm bằng thép hộp; xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm kích thước (60x30) mm
dày 2 mm, mái lợp tôn sóng thẳng dày 0,4 mm, tôn có lớp xốp chống nóng;
khung cửa bằng thép hộp, cửa pa nô thép dập huỳnh nổi; nền nhà đổ bê
tông xi măng mác 100, lát gạch ceramic kích thước (500x500) mm; tường
toàn nhà lu sơn trực tiếp màu sáng, đố cửa, vì kèo sơn giả gỗ; lắp đặt hoàn
chỉnh hệ thống điện sinh hoạt.

- Các nội dung khác thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự
toán và Thông báo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số
207a/TB-SXD ngày 15/8/2016.

(Giải pháp thiết kế phần móng trong thiết kế mẫu là theo điều kiện
giả định, khi thi công phải căn cứ theo điều kiện địa chất thực tế để điều
chỉnh cho phù hợp).



7. Giá trị dự toán duyệt: 483.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi ba
triệu đồng), trong đó:

7.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 280.000.000 đồng.

7.2. Nhân dân đóng góp: 203.000.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Chủ đầu tư xây dựng công trình (Ủy ban nhân dân cấp xã) và các đơn

vị có liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức
thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện,
thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm căn cứ mẫu
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn, bản
được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện Đề án xây dựng nhà
văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn
2016-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố; Chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân cấp xã) và Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (Báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;   (Thi hành)
- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh;
- Trưởng Phòng KT;
- Lưu VT, (Dt 165).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Trần Ngọc Thực


