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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

    Số:      /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Thanh Hoá, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Công trình: Cải tạo, sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở  

Sở khoa học và công nghệ. 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 

 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ 

sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về việc Quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng số: số 18/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 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; số 03/2016/TT-BXD ngày 

10/03/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 

về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD 

ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ tài chính Về việc 

quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; Căn cứ Quyết định số 

3257/UBND-KTTC ngày 18/3/2020 Về việc thực hiện một số nội dung quy định 

tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017; 

Căn cứ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa một 

số phòng làm việc và sân vườn trụ sở Sở khoa học và công nghệ; 

Căn cứ công văn số 3257/UBND-KTTC ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC 

ngày 18/9/20217 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa 

một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở Sở khoa học và công nghệ lập ngày 

03/8/2021; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, lập báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, 

sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ sở Sở khoa học và công nghệ, 

với các nội dung chính như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa một số phòng làm việc và sân vườn trụ 

sở Sở khoa học và công nghệ. 

2. Chủ đầu tư: Sở khoa học và công nghệ Thanh Hóa. 

3. Địa điểm xây dựng: 

Trong khuôn viên Sở khoa học và công nghệ Thanh Hóa tại địa chỉ: Số 17, 

đường Hạc Thành, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.  

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án:  
Đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức, người lao 

động trong cơ quan và nâng cao hiệu quả làm việc. 

5. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình. 

a. Yêu cầu về quy hoạch xây dựng:  

Các hạng mục xây dựng của công trình phải phù hợp với quy hoạch phát triển 

hạ tầng tổng thể chung; nghiên cứu sử dụng vật liệu và công nghệ mới nhằm hạ 

giá thành, đảm bảo an toàn công trình, thân thiện với môi trường, phù hợp với 

định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đã được phê duyệt. 

b. Yêu cầu về cảnh quan:  

Đảm bảo phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh khu vực xây dựng 

công trình; không làm ảnh hưởng đến các công trình văn hóa của địa phương. 

c. Yêu cầu về kiến trúc:  

Với tiêu chí không làm ảnh hưởng đến hình thức kiến trúc của công trình 

hiện trạng, xây dựng đảm bảo tính thẩm mỹ; kỹ thuật; không gây ảnh hưởng đến 

các công trình kiến trúc xung quanh; xây dựng công trình theo hướng phát triển 

đa mục tiêu. 

6. Quy mô xây dựng: Phù hợp với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cụ thể 

là: 

a) Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp IV, dự án nhóm C.  

b) Quy mô, Nội dung công việc:  

- Quy mô: Sửa chữa cải tạo một số phòng làm việc và sân vườn, khuôn viên.  

- Nội dung: Với tiêu chí không làm ảnh hưởng đến hình thức kiến trúc của 

công trình hiện trạng. Nội dung sửa chữa, cải tạo như sau:  

* Cải tạo các phòng làm việc:  

- Thay thế cửa đi D1 bằng cửa gỗ lim nam phi, cửa vòm 2 lớp. 

- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt cửa D2, S1 và sơn lại bằng sơn 1 lớp lót 2 lớp 

phủ.  

- Lát sàn gỗ phòng bằng gỗ công nghiệp MDF.  

- Làm trần thạch cao phòng và lắp các bóng đèn Downlight.  
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* Cải tạo sân vườn 

Cải tạo, mở rộng sân bê tông và cải tạo sân cũ bị hư hại. Phá dỡ, chặt cây, cào 

bóc lớp đất yếu dầy trung bình 20cm, bù phụ một lớp cấp phối đá dăm loại II dày 

10cm, đổ bê tông nền đá 1x2 mác 200# dày trung bình 15cm. 

c. Yêu cầu về thời hạn, công năng sử dụng: 

- Tuổi thọ của công trình: Theo từng cấp công trình. 

- Công năng sử dụng: Đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, 

công chức, người lao động trong cơ quan.  

d. Yêu cầu khác:  

Căn cứ các nội dung dự án đã được phê duyệt tại các quyết định nêu trên, tư 

vấn lập thiết kế BVTC xây dựng công trình rà soát kiểm tra các hạng mục đầu tư 

của công trình, tài liệu khảo sát để đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo an 

toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hiệu quả về mặt kinh tế, kỹ thuật, 

công trình phát huy được đa mục tiêu.  

7. Kế hoạch tiến độ thực hiện  

7.1. Chương trình công tác, phương pháp làm việc 

a. Xây dựng kế hoạch thực hiện, các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu 

+ Thu thập hồ sơ pháp lý có liên quan đến xây dựng công trình (chủ trương 

đầu tư, văn bản khác có liên quan…).  

+ Bổ sung thêm các số liệu kiểm kê, đo đạc ngoài thực địa. 

+ Tiến hành tính toán số liệu, nhập số liệu và triển khai cho các bộ phận thực 

hiện. 

+ Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo Chủ đầu tư. 

b. Bố trí đội ngũ cán bộ, chuyên gia thực hiện công việc:  

Bố trí chuyên gia và cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn này, 

tăng cường thêm đội ngũ cán bộ làm cộng tác viên để giúp cho tổ chuyên gia thực 

hiện tốt và đẩy nhanh tiến độ công việc. 

c. Có phương pháp tiến hành nghiên cứu, phân tích và xử lý các số liệu:  

Cán bộ phụ trách đầu mối nghiên cứu và xử lý số liệu, kết quả xử lý số liệu 

được báo cáo kịp thời cho chủ trì thiết kế, làm cơ sở tính toán phục vụ công tác 

thiết kế. 

Những số liệu chưa đúng hoặc chưa rõ trong phạm vi chuyên môn, phải kiến 

nghị Chủ đầu tư đề xuất đơn vị có liên quan làm rõ, mới tiến hành sử dụng số liệu 

và thiết kế. 

d. Đảm bảo tiến độ hoặc giảm tiến độ (nếu có) hợp lý, đảm bảo chất lượng và 

yêu cầu đề ra 

Thực hiện gói thầu này trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

7.2. Biện pháp quản lý chất lượng 

a. Tự kiểm tra chất lượng công việc thiết kế (KCS) 

Hội đồng nghiệm thu chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ trước khi phát 

hành trình Chủ đầu tư. 

b. Báo cáo Chủ đầu tư các nội dung công việc đã thực hiện kịp thời, nhanh 

chóng 
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Trong quá trình thực hiện công việc tư vấn, nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ 

yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, Nhà thầu phải kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư để xem 

xét, giải quyết.  

c. Tổ chức nghiệm thu hồ sơ 

Quy trình nghiệm thu hồ sơ được diễn ra như sau: 

 

 

 

 

 

 

d. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ 

Hồ sơ thiết kế giao cho Chủ đầu tư và được bảo quản tránh ẩm mốc, mối mọt 

và theo quy định của Nhà nước về lưu trữ. 

8. Chi phí thiết kế lập báo cáo KTKT:  

 Đơn vị tính: đồng 

STT Hạng mục 
Gía trị 

trước thuế 

Thuế VAT Giá trị sau 

thuế 

Ghi 

chú 

1 

Chi phí thiết kế, lập báo 

cáo KTKT (Dự kiến: 

343.392.049 x 6,5% x1,1 22.320.483 2.232.048 24.553.000 

 

 Tổng cộng (làm tròn)   24.553.000  

(Bằng chữ: Hai mươi tư triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn đồng./.) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Giao Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của công 

trình theo đúng quy định của luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

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

Chánh văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở khoa học và công 

nghệ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP, TCKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
 

Hồ sơ thiết kế 
KCS Xưởng 

TK 

Hội đồng kỹ 

thuật  

Chủ đầu tư 
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