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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ XÂY DỰNG

Số: 714/ HD-SXD

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

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 9 năm 2016

HƯỚNG DẪN
Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, và trình tự kỹ thuật thi công xây dựng

nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên,
chợ nông thôn, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

A. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

Hằng năm Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND
cấp huyện) chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi là UBND cấp xã) lập kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố
gắn với sân thể thao, khuôn viên.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND cấp huyện, UBND cấp xã căn cứ kế hoạch
dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao được UBND tỉnh
phê duyệt chỉ đạo Ban quản lý công trình xây dựng xã (sau đây gọi là Ban quản
lý CTXD xã) cùng Trưởng các thôn, bản, tổ nhân dân (sau đây gọi là Trưởng
thôn) tổ chức họp nhân dân trong thôn, bản, tổ nhân dân (sau đây gọi là thôn) lựa
chọn địa điểm, số lượng công trình đưa vào kế hoạch xây dựng trình các cấp phê
duyệt.

Trên cơ sở đề nghị của các thôn, UBND cấp xã tổng hợp kế hoạch gửi
UBND cấp huyện để thẩm định, tổng hợp lập văn bản đăng ký kế hoạch gửi Sở
Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN, TỔ
DÂN PHỐ GẮN VỚI SÂN THỂ THAO, KHUÔN VIÊN:

I. Thành lập Ban quản lý xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố
gắn với sân thể thao, khuôn viên cấp xã:

Để triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với
sân thể thao, khuôn viên, UBND cấp xã Quyết định thành lập Ban quản lý đầu tư xây
dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên cấp xã,
thành phần gồm: Trưởng ban là lãnh đạo UBND cấp xã, kế toán là kế toán ngân sách
cấp xã, các thành viên là các công chức cấp xã có liên quan, Trưởng Ban quản lý
CTXD xã và các Trưởng thôn có công trình xây dựng.

Ban quản lý đầu tư XDNVH xã ban hành quy chế hoạt động và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban; Có nhiệm vụ tham mưu cho
UBND cấp xã triển khai việc tổ chức thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ
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dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên theo kế hoạch được UBND cấp huyện
giao. Triển khai thực hiện khảo sát, lập hồ sơ thiết kế xây dựng nhà văn hóa thôn,
bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên trình UBND cấp xã thẩm định, phê
duyệt theo quy định; giúp UBND cấp xã lập các thủ tục đăng ký, tiếp nhận cấu kiện
xây dựng, triển khai thi công, lập các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán…

II. Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế NVH:

1. Khảo sát các vị trí xây dựng nhà văn hóa:

Căn cứ kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể
thao, khuôn viên được UBND cấp huyện giao, Ban quản lý đầu tư XDNVH xã tổ
chức đo đạc, khảo sát như sau:

- Đo diện tích: Sử dụng thước dây hoặc thước mét để đo chính xác diện
tích xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao, khuôn viên.

- Xác định độ chênh cao bằng phương pháp chuyền dẫn: Sử dụng máy
thuỷ bình hoặc dùng tuy ô, ni vô để xác định độ chênh cao làm cơ sở san nền.

- Xác định cự ly vận chuyển bộ cấu kiện xây dựng từ địa điểm tập kết đến
vị trí xây dựng công trình.

Việc đo đạc khảo sát phải được ghi chép chi tiết, cụ thể, chính xác làm cơ sở
để lập hồ sơ thiết kế nhà văn hóa gắn với sân thể thao, khuôn viên

2. Lập hồ sơ thiết kế NVH:
2.1- Nội dung hồ sơ:

- Hồ sơ thiết kế NVH gồm: Thuyết minh và dự toán được lập chung 01 tập.
Hồ sơ phải thể hiện rõ được quy mô xây dựng đồng thời thống kê được chi tiết số
lượng, chủng loại cấu kiện đúc sẵn và khối lượng thi công.

- Nội dung hồ sơ phải thể hiện được những yêu cầu tối thiểu đủ điều kiện
để thẩm định, phê duyệt, đăng ký cấu kiện và tổ chức thi công xây lắp.

(Có mẫu hồ sơ thiết kế NVH kèm theo)

Bảng 01:Cách tính dự toán phần nhà nước hỗ trợ

STT Tên công việc ĐV
Tính

Khối
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

1 2 3 4 5 6=4*5
1 Hoa sắt thép hộp trước ( theo thiết kế cả sơn ) Báo

giá nhà SX
md 13,9500

Đơn
giá
từng
loại
cấu
kiện
tại
từng

2 Cửa Đ1, cửa sổ chưa có khóa, bản lề ( Báo giá nhà
SX )

m2 23,4000

3 Tiền mua bản lề cối Cái 83,0000
4 Khóa cửa Cái 3,0000
5 Chốt đứng Cái 9,0000
6 Cửa ST sắt hộp + tôn dầy 3 ly ( báo giá nhà sản

xuất )
m2 2,8800
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7 Xà gồ thép hộp mạ kẽm C60 x 30 x 2.0 ( báo giá
nhà sản xuất)

md 194,5000 xã
theo
bộ
đơn
giá
của
tỉnh

8 Tôn xốp (Tôn lạnh) chiều dài bất kỳ (báo giá liên
sở T3/2016)

m2 209,2473

9 Tôn úp nóc + bờ chẩy m 42,0000
10 Diềm mái bằng tôn dầy 0,4mm ( trước + sau +2 hồi

)
m 64,2270

11 Vít bắt tôn cái 795,0000
11 Móc vít tôn diềm mái cái 55,0000
12 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ <=9m tấn 1,6470
13 Thép hộp 100mm x 100mm dày 2mm cả sơn ( Báo

giá nhà SX)
md 30,0000

14 Bu lông M14 L = 100 ( báo giá nhà SX) Cái 40,0000
15 Bản thép 100 x 210 x 5 ( Báo giá nhà SX) Cái 20,0000
16 Cột C1 sản xuất bằng bê tông xi măng thương

phẩm 300# ( Không bao gồm sơn ) Tbeo báo giá
nhà SX

Cấu
kiện

12,0000

17 Cột C2 sản xuất bằng bê tông xi măng thương
phẩm 300# ( Không bao gồm sơn ) theo báo giá
nhà SX

Cấu
kiện

6,0000

18 Đai cột thép dầy 3mm KT 206*206*50 Cái 12,0000
19 Đai cột thép dầy 3mm KT 166*166*50 cái 12,0000
20 Lanh tô cửa trục A-B sản xuất bằng bê tông xi

măng thương phẩm 300# theo thiết kế ( Không bao
gồm sơn ) theo báo giá nhà SX

Cấu
kiện

1,0000

21 Lanh tô cửa sổ ST sản xuất bằng bê tông xi măng
thương phẩm 300# theo thiết kế ( Không bao gồm
sơn ) theo báo giá nhà SX

Cấu
kiện

2,0000

22 Lanh tô cửa Đ1; S1 sản xuất bằng bê tông xi măng
thương phẩm 300# theo thiết kế ( Không bao gồm
sơn ) theo báo giá nhà SX

Cấu
kiện

8,0000

23 Đố đứng sản xuất bằng bê tông xi măng thương
phẩm 300# theo thiết kế ( Không bao gồm sơn )
theo báo giá nhà sản xuất

Cấu
kiện

21,0000

24 Vận chuyển, bốc xếp cấu kiện, vật liệu do nhà nước
hỗ trợ từ Thành phố Tuyên Quang ) đến chân công
trình

Chuyến 3,0000

CỘNG HẠNG MỤC

Bảng 02: Đơn giá dự toán phần nhân dân đóng góp

STT Tên công việc ĐV
Tính

Khối
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

1 2 3 4 5 6=4*5
1 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm m2 23,4000 Đơn

giá
từng
loại
cấu

2 Lắp dựng xà gồ thép tấn 0,5200
3 Lợp mái che tường bằng tôn xốp 100m2 1,7658
4 Lắp vì kèo thép khẩu độ <= 18 m tấn 1,6470
5 Sơn sắt thép các loại 3 nước, sơn tổng hợp m2 176,0047
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6 lắp dựng giằng đỉnh tường tấn 0,1650 kiện
tại
từng
xã
theo
bộ
đơn
giá
của
tỉnh

7 Lắp dựng hoa sắt m2 8,5400
8 Lắp dựng dàn giáo, cao >3, 6m, chiều cao chuẩn 3,

6m
100m2 1,4575

9 Lắp dựng lanh tô, đố ngang, đố đứng đúc sẵn bằng
máy

cái 22,0000

10 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, thủ công, rộng
>1m, sâu <=1m, đất C3

m3 5,7600

11 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ
công, rộng <=250cm, M200, PC30, đá 1x2

m3 4,6420

12 Lắp dựng cốt thép móng, ĐK <=10mm tấn 0,2359
13 Ván khuôn gỗ móng - móng vuông, chữ nhật 100m2 0,5211
14 Lắp dựng CKBT đúc sẵn, cột <=2,5T bằng máy cái 18,0000
15 Đào móng băng, thủ công, rộng <=3m, sâu <=1m,

đất C3
m3 19,1177

16 Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ
công, rộng <=250cm, M100, PC30, đá 1x2

m3 10,5865

17 Đắp cát chân móng công trình tưới nước đầm kỹ ,
thủ công

m3 1,0368

18 Xây móng đá hộc, dày <=60cm, vữa XM M50 m3 16,6725
19 Láng mặt móng  không đánh mầu, dày 3cm, vữa

XM M100
m2 0,8712

20 Láng mặt móng không đánh mầu, dày 2cm, vữa
XM M100 Để dạt độ dầy 5cm

m2 0,8712

21 Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ
công, rộng <=250cm, M200, PC30, đá 1x2

m3 0,2700

22 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 m3 46,1599
23 Đắp đất chân  móng, thủ công, độ chặt Y/C K =

0,85
m3 8,2926

24 Đào xúc đất, thủ công, đất C1 m3 2,3060
25 Vận chuyển đất, ô tô 7T tự đổ, phạm vi <=1000m,

đất C3
100m3 0,3188

26 Bê tông lót nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ
công, rộng <=250cm, M100, PC30, đá 1x2

m3 10,2578

27 Xây tường thẳng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày
<=11cm, cao <=4m, vữa XM M50

m3 0,4224

28 Trát tường ngoài, dày 2cm, vữa XM M75 m2 26,9105
29 Sơn dầm tường ngoài nhà không bả bằng sơn , 1

nước lót 2 nước phủ
m2 26,9105

30 Xây móng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày
<=33cm, vữa XM M50

m3 2,5307

31 Láng hè + m cấp  không đánh mầu, dày 2cm, vữa
XM M75

m2 95,1290

32 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 500x500mm m2 110,2021
33 Xây tường thẳng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày

<=11cm, cao <=4m, vữa XM M50
m3 3,0459
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34 Xây tường thẳng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, dày
<=33cm, cao <=16m, vữa XM M50

m3 10,6537

35 Xây cột, trụ gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22cm, cao
<=16m, vữa XM M75

m3 5,0527

36 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM M50 m2 105,0002
37 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM M50 m2 163,7152
38 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng

sơn 1 nước lót 2 nước phủ
m2 221,5188

39 Sơn dầm tường ngoài nhà không bả bằng sơn 1
nước lót 2 nước phủ

m2 105,0002

40 Thêm Trát sơn giả gỗ m2 14,2336
41 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa

XM M75
m2 57,8036

42 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm m2 2,8800
43 Trát đắp phào kép, vữa XM cát mịn M75 m 11,2000
44 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng

sơn 1 nước lót 2 nước phủ
m2 55,9860

45 Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ
bằng thủ công, M200, PC30, đá 1x2

m3 0,4620

46 Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK <=10mm,
cao <=16m

tấn 0,0380

47 Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng 100m2 0,0660
48 Trát xà dầm, vữa XM M75 m2 6,6000
49 Sơn dầm,  không bả bằng sơn, 1 nước lót 2 nước

phủ
m2 6,6000

50 Sơn lanh tô cửa, đố ngang, đố đứng không bả bằng
sơn , 1 nước lót 2 nước phủ

m2 66,4880

51 Dây đôi lõi đồng bọc CU/PVC/PVC -
GOLDCUP2x6mm2

m 50,0000

52 Dây đôi lõi đồng bọc CU/PVC/PVC -
GOLDCUP2x4mm2

m 75,0000

53 Dây đôi lõi đồng bọc CU/PVC/PVC - GOLDCUP
2x2,5mm2

m 180,0000

54 Dây đôi lõi đồng bọc CU/PVC/PVC - GOLDCUP
2x1,5mm2

m 500,0000

55 LĐ Aptomat tổng LS loại 2 pha,75 A cái 1,0000
56 Lắp đặt các áptômát LS loại 2 tép 20A+ mặt đôi cái 3,0000
57 Lắp đặt quạt trần VINAWIND 80W+ Hộp số cái 3,0000
58 Lắp đặt quạt treo tường VINAWIND-45W cái
59 LĐ bộ đèn tuýp cầu đơn SINO 1*36/40W dài

12m(Bóng PHILIPS)
bộ 10,0000

60 Lắp đặt đèn COMPACS 45đui treo+ có chao nhôm bộ 2,0000
61 Lắp đặt hạt công tắc 1 chiều SINO cái 12,0000
62 Mặt công tắc 3 lỗ SINO Mặt 1,0000
63 Mặt công tắc 4 lỗ SINO Mặt 3,0000
64 Lắp đặt ổ cắm đôi 2 chấu SINO cái 10,0000
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65 Đế nhựa âm tường đơn công tắc và ổ cắm SINO Cái 7,0000
66 Đế nhựa âm tường đôi công tắc và ổ cắm SINO Cái 3,0000
67 Tủ điện kim loại âm tường kim loại khóa bật SINO

- KT 500*350*200
Cái 1,0000

68 Bu lông M5 cái 12,0000
69 Bu lông 10 Cái 12,0000
70 Cốt đầu đồng M10 Cái 4,0000
71 Đinh vít M5+Nở 05 bộ 20,0000
72 Băng dính cách điện NANO cuộn 5,0000
73 Móc treo Quạt trần  thép D=8 ( sơn chống rỉ ) Cái 3,0000
74 Lạt nhựa Túi 1,0000
75 LĐ ống nhựạ SP đàn hồi luồn dây điện đk=16mm m 70,0000
76 LĐ ống nhựạ DHPE đàn hồi chịu lực luồn cáp điện

nguồn, đk=25mm
m 55,0000

77 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái
luy, thủ công, đất C3

m3 9,0000

50*0,3*0,6 = 9
78 Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt Y/C K = 0,85 m3 9,0000

CỘNG HẠNG MỤC

III. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế NVH:

Sau khi lập xong hồ sơ thiết kế NVH, Ban quản lý XDNVH xã lập tờ trình
trình Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện.

IV. Đăng ký tiếp nhận cấu kiện đúc sẵn và triển khai thi công:

1. Đăng ký cấu kiện:

Căn cứ hồ sơ thiết kế NVH được phê duyệt, Ban quản lý đầu tư XDNVH xã
tham mưu cho UBND cấp xã văn bản đăng ký sử dụng cấu kiện cụ thể về số
lượng, chủng loại, địa điểm giao nhận và thời gian đề nghị cung ứng gửi UBND
cấp huyện để kiểm tra, tổng hợp lập văn bản đăng ký cung ứng.

2. Tiếp nhận cấu kiện đúc sẵn:
- Nhà thầu cung ứng cấu kiện đúc sẵn căn cứ Quyết định được duyệt của UBND

tỉnh có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao toàn bộ số lượng cấu kiện cho UBND cấp xã;
UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng cấu kiện đúc sẵn để thi công
xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt.

- UBND cấp xã khi tiếp nhận phải kiểm tra về chủng loại, số lượng, chất
lượng của cấu kiện. Chỉ tiếp nhận cấu kiện đúng chủng loại không bị hư hỏng,
nứt vỡ. Việc giao, nhận cấu kiện phải được các bên liên quan ký xác nhận vào
phiếu giao nhận theo mẫu quy định làm chứng từ để nghiệm thu, thanh toán,
quyết toán kinh phí mua cấu kiện.

3. Triển khai thi công:
3.1- Kế hoạch thi công:
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Căn cứ hồ sơ thiết kế NVH được UBND cấp xã phê duyệt, Ban quản lý đầu
tư XDNVH xã phối hợp cùng các trưởng thôn tổ chức họp với các hộ hưởng lợi
từ công trình để phổ biến về kế hoạch, hồ sơ thiết kế NVH đã phê duyệt; thống
nhất kế hoạch triển khai thi công và thống nhất mức huy động đóng góp của
nhân dân để xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế NVH được phê duyệt. Nội
dung họp phải lập thành Biên bản thể hiện: Thông báo về quy mô xây dựng, kinh
phí xây dựng, số ngày công và số tiền cần huy động nhân dân đóng góp và kinh
phí hỗ trợ của các, tổ chức, cá nhân (nếu có); kế hoạch, tiến độ thi công.

3.2- Triển khai thi công:
- Tổ chức giải phóng mặt bằng công trình tiến hành đóng cọc định vị danh

giới theo quy hoạch.
- Trưởng thôn lập kế hoạch vận chuyển cấu kiện từ địa điểm tập kết đến

công trình và chuẩn bị vật tư, vật liệu phụ thi công theo hồ sơ thiết kế NVH đã
được UBND xã phê duyệt; lập kế hoạch thi công đào móng, thi công lắp đặt
cấu kiện. Lập kế hoạch phải phân công cụ thể nhóm người thực hiện.

- Trưởng thôn tổ chức quản lý chặt chẽ số cấu kiện, đảm bảo sử dụng đúng
mục đích, đáp ứng tiến độ xây dựng công trình. Quản lý chặt chẽ kinh phí huy
động đóng góp đảm bảo sử dụng đúng mục đích các khoản tiền mặt, vật liệu
đóng góp của các hộ gia đình và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ (nếu
có).

- Trưởng thôn tổ chức huy động nhân lực, vật liệu, tiền của các hộ gia
đình và các tổ chức, cá nhân (nếu có). Đồng thời mở sổ sách theo dõi các
khoản đóng góp bằng tiền; sổ theo dõi nhập, xuất cấu kiện, nhà nước hỗ trợ;
sổ theo dõi vật liệu, đóng góp ngày công tham gia xây dựng công trình của
các hộ dân…

Trong quá trình triển khai thi công từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn
thành công trình UBND cấp xã phải cử cán bộ của xã đã được tập huấn kỹ thuật
để hướng dẫn nhân dân thi công.

4. Kỹ thuật thi công:
4.1. Công tác chuẩn bị.
4.1.2. Mặt bằng và phương tiện dụng cụ xây dựng.
4.1.3. Cấu kiện gồm:
Cột, kèo, xà gồ, tôn lợp mái, cánh cửa, thanh giằng cổ tường, thanh giằng

hiên, chi tiết hoa trang trí, ô cửa sổ, gạch, cát, sỏi, xi măng.
4.2. Trình tự lắp ghép.

4.2.1. chuẩn bị mặt bằng
4.2.2. Đào móng
4.2.3. Đổ lót đế móng lấy cao độ đáy móng, cân bằng móng
4.2.4. Đổ bê tông đế móng
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4.2.5. Lắp đặt cột
4.2.6. Lắp đặt vì kèo

4.2.7. Lắp đặt thanh giằng cổ tường, giằng hiên.

4.2.8. Lắp đặt xà gồ, lợp tôn
4.2.9. Lắp đặt đố cửa, lanh tô, lắp đặt cửa đi, cửa sổ.
4.2.10. Lắp đặt chi tiết hoa
4.2.11. xây tường, lắp đặt điện và công tác hoàn thiện
4.3. Phương pháp lắp đặt.
4.3.1. Giác móng

Căn cứ bản vẽ thiết kế mặt bằng công trình, dùng thước mét đo xác định
kích thước chiều dài, chiều rộng, từng gian nhà,...Dùng cọc đóng định vị tim trục
theo theo bản vẽ (Kiểm tra lại bằng thước vuông góc để đảm bảo mặt bằng và
các gian phòng, đóng cố định các cọc tim trục).

4.3.2. Đào móng
Căn cứ các tim trục đã định vị, dùng thước mét và dây để đo xác định kích

thước các móng cột trụ, móng tường trên mặt bằng, tiến hành đào móng đến
chiều sâu theo thiết kế được duyệt.

4.3.3. Thi công móng

Sau khi đào móng xong, dùng thước mét và ni vô, xác định cao độ mặt
trên của móng. Tiến hành đổ lớp bê tông lót dày 15 cm theo thiết kế.

4.3.4. Dựng cột
Đưa cột vào vị trí miệng hố móng sau đó dùng Pa lăng xích móc vào đầu

cột, kéo cột lên từ từ đến khi cột đứng dùng cây chống, cho cột đứng thẳng và
dùng dây quả dọi, dọi theo phương  thẳng đứng theo cả hai phương. tiến hành đổ
bê tông xung quanh cột theo thiết kế

4.3.5. Lắp đặt vì kèo

Dùng tời đưa các vì kèo vào vị trí đầu cột, sau đó định vị bằng bu lông và
nở sắt đã được gia công sẵn. sau đó tiến hành lắp đặt xà gồ và lợp tôn.

4.3.6. Lắp đặt thanh giằng cổ tường, giằng hiên.

Đưa thanh giằng lên bằng phương pháp thủ công dùng ni vô kiểm tra cân
bằng, sau đó định vị bằng liên kết  hàn.

Đưa thanh giằng hiên lên bằng phương pháp thủ công sau đó định vị vào
cột bằng nở sắt

4.3.7. Lắp đặt chi tiết cửa
- khung cửa, lanh tô: dung Pa lăng hoặc thủ công để đưa khung cửa và

lanh tô vào vị trí theo thiết kế, sau đó định vị bằng nở sắt.
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- Lắp cánh cửa bằng phương pháp thủ công được đinh vị bằng bản lề liên
kết hàn

4.3.8. lắp đặt chi tiết hoa trang trí
- Lắp đặt chi tiết hoa trang trí bằng phương pháp thủ công định vị bằng nở

sắt
- Lắp đặt cửa đi, cửa sổ (chi tiết này thực hiện sau khi xây xong tường mới

lắp đặt)
4.3.9. Xây tường.
Trước khi xây tường phải kiểm tra mặt phẳng, kích thước theo bản vẽ

được duyệt (dùng ni vô, thứơc mét)
Xây tường theo thiết kế đã được phê duyệt.
Lắp đặt hệ thống điện theo thiết kế đã được phê duyệt.
4.310. Công tác hoàn thiện.
Trát: lát nền: sơn tường, cột theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
V. Giám sát kỹ thuật thi công:
- Ban quản lý đầu tư XDNVH cấp xã cử cán bộ (có chuyên môn xây

dựng) phối hợp với Ban giám sát XDNVH thôn tự tổ chức giám sát kỹ thuật
thi công công trình.

- Nhiệm vụ công tác giám sát cụ thể như sau:
+ Giám sát công tác đào, đắp đất tạo mặt bằng xây dựng
+ Giám sát công tác xây dựng lắp đặt cấu kiện bê tông: Trước khi lắp đặt

phải kiểm tra, nghiệm thu với từng cấu kiện theo đúng quy định; Kiểm tra việc lắp
ghép theo đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chắc chắn theo đúng
hồ sơ thiết kế NVH được phê duyệt.

VI. Thiết kế chợ, Nghĩa trang.
2. Thiết kế mẫu chợ xã nông thôn mới:
Diện tích xây dựng: Sxd = 600 m2; nhà chợ bố trí 3 dãy bán hàng, mỗi dãy

gồm các điểm kinh doanh quay sang 2 hướng. Giữa các dãy là lối đi mua, xem
hàng của khách. Tổng diện tích các điểm kinh doanh: 399m2, tổng diện tích lối đi
mua hàng của khách 201m2.

- Giải pháp kiến trúc, kết cấu và vật liệu chính xây dựng:+ Nhà cấp IV, 7
gian, kích thước gian (4,5 x 18,0)m. Móng đơn đổ bê tông tại chỗ mác 150; cột
bê tông cốt thép chịu lực mác 200; mái lợp tôn, vì kèo thép, xà gồ thép; nền đổ
bê tông mác 150.
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* Diện tích nhà chợ phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện thực tế của của
từng xã, có thể tăng giảm số gian cho phù hợp. Ngoài ra trong khuôn viên chợ
còn có khu bán hàng ngoài trời và các công trình phụ trợ (Khu để xe, khu vệ
sinh, bãi rác...). Đối với mỗi xã có các phương án tính toán diện tích khuôn viên
chợ cho phù hợp theo sơ đồ bố trí tổng mặt bẳng của  thiết kế mẫu.

Hình 02: Mẫu chợ nông thôn mới

2. Quy định xây dựng nghĩa trang xã nông thôn mới.
- Nghĩa trang được bố trí các khu hung táng, khu cát táng và khu chôn một lần.
- Các khu chôn cất của nghĩa trang được phân ra thành các lô mộ. Mỗi lô

không quá 200 mộ đối với nghĩa trang hung táng, chôn cất một lần và không quá
400 mộ đối với nghĩa trang cát táng. Khoảng cách giữa các lô mộ là đường đi bộ
≥ 3,5 m. Trong các lô mộ chia thành các nhóm mộ, khoảng cách giữa các nhóm
là đường đi bộ rộng 0,8 – 1,2 m. Trong các nhóm mộ là các mộ với chỉ tiêu đất
xây dựng cho mỗi mộ hung táng và chôn cất một lần ≤ 5 m2, chỉ tiêu đất xây
dựng cho mỗi mộ cát táng ≤ 3 m2. Mộ được đặt thành hàng mộ, dãy mộ, khoảng
cách giữa các hàng và dãy mộ ≥ 0,8m.

- Mộ mai táng hoặc chôn cất 1 lần:
+ Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 2,4m x 1,4m x 0,8m.
+ Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 2,2m x 0,9m x 1,5m.
- Mộ cát táng:
+ Kích thước mộ (dài x rộng x cao): 1,5m x 1m x 0,8m.
+ Kích thước huyệt mộ (dài x rộng x sâu): 1,2 x 0,9m x 0,8m.
- Kích thước ô để lọ tro hỏa táng tối đa (dài x rộng x cao): 0,5m x 0,5m x

0,5m.
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VII. Nghiệm thu, bàn giao công trình thi công hoàn thành:

1. Nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành:

- Khi công trình xây dựng đã hoàn thành, Ban quản lý đầu tư XDNVH
cấp xã có trách nhiệm báo cáo UBND xã để thông báo cho thôn, Tổ giám sát
cộng đồng thôn về thời gian tổ chức nghiệm thu.

- Trước khi nghiệm thu: Ban quản lý đầu tư XDNVH xã phải kiểm kê số
lượng các loại cấu kiện đã sử dụng vào công trình, số cấu kiện bị hư hỏng và số cấu
kiện còn thừa chưa sử dụng; xác định khối lượng xi măng, cát còn tồn chưa sử
dụng, lập biên bản xác định nguyên nhân thừa, thiếu (nếu có).

- Phương pháp tiến hành nghiệm thu: Sử dụng thước dây hoặc thước mét
để xác định; xác định số lượng từng loại cấu kiện thực tế đã sử dụng lắp ghép
vào công trình; xác định khối lượng vật liệu đã sử dụng để thi công xây dựng
công trình; số ngày công đã huy động nhân dân đóng góp; số kinh phí đã huy
động đóng góp….

2. Bàn giao công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng:
Sau khi nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành, Uỷ ban nhân dân cấp xã

tổ chức bàn giao công trình đã thi công hoàn thành kèm theo 01 bộ hồ sơ thiết kế
NVH đã được phê duyệt, biên bản nghiệm thu và các văn bản pháp lý có liên quan
cho thôn, (tổ nhân dân) quản lý sử dụng.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản,
tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để
UBND cấp xã triển khai áp dụng./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (Báo cáo)
- UBND các huyên, thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT- KTQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Luận


