
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯỢNG QUẬN

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

Số: 82/BC-UBND Thượng Quận, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Dự án xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào

 Trường Mầm Non Thượng Quận, thị xã Kinh Môn.
(Trình kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân xã Thượng Quận 

khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây 
dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ vào hồ sơ xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào 

trường Mầm non Thượng Quận thị xã Kinh Môn.

Uỷ ban nhân dân xã Thượng Quận báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2023 

về xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào trường Mầm non 

Thượng Quận thị xã Kinh Môn với các nội dung sau: 

1. Thực trạng:

Khuôn viên trường Mầm non Thượng Quận được xây dựng từ lâu, đến nay 

một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng cụ thể như sau:



a. Bồn cây:

- Bồn cây phía trước cổng bị nứt vỡ, 6 cây bạch đàn đường kính D=30cm bị 

nghiêng đã được cưa bỏ, nhưng chưa đào gốc cây làm mất mỹ quan.

b. Cổng trường: 

- Gạch Granite ốp trụ cổng chính vị ộp vỡ, cánh cổng bị han rỉ làm mất mỹ 

quan công trình.

- Biển tên trường bị hỏng, không còn sử dụng được.

- Phần hè láng BT phía trước cổng trường bị nứt vỡ, bong bật gây mất an toàn.

- Lớp vữa trát đoạn tường rào 8-9 (L=46.2m); 9-10 (L=69.5) tiếp giáp ủy 

ban bị bong tróc, nứt vỡ.

- Đoạn tường rào đoạn 1-11 (L=40.7) tiếp giáp với chùa chưa được trát làm 

mất mỹ quan khu vực cổng trường.

Hiện nay, được sự quan tâm của UBND xã Thượng Quận, việc xây dựng 

công trình: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào trường Mầm non Thượng Quận thị 

xã Kinh Môn, là hết sức cần thiết. Công trình hoàn thành sẽ tạo cơ sở vật chất, 

điều kiện cho thầy cô giáo và các em học sinh có một môi trường làm việc, học 

tập khang trang, sạch đẹp, đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Thống nhất giữa yêu cầu của Chủ đầu tư và phương án của đơn vị thiết kế, 

quy mô cải tạo, sửa chữa cụ thể như sau:.

a. Bồn cây:

- Đào bỏ 6 gốc cây bạch đàn (d=30cm) tại bồn cây BH-08, BH-09, BH-10 

phía trước cổng trường.

- Phá bỏ bồn cây BH-08; BH-09; BH-10 phía trước cổng trường.

- Xây lại bồn cây BH-09; BH-10 phía trước cổng trường bằng gạch không 

nung mác 100#, vữa xi măng mác 75#.



- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bồn cây BH-11; BH-12; BH-13; BH-14; BH-15; 

BH-16, phía trước cổng trường, sơn lại một nước lót 2 nước màu.

b. Cổng trường:

- Phá bỏ phần đỉnh của trụ cổng chính, xây nâng cao trụ cổng theo bản vẽ 

thiết kế bằng gạch không nung mác 100#, sử dụng vữa xi măng mác 75#.

- Phá bỏ phần gạch ốp tường trụ cổng chính, ốp lại bằng gạch Granite 

600x600 màu vàng.

- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, trụ 2 bên cánh gà, sơn lại 1 nước lót 2 nước màu.

- Tháo dỡ cánh cổng cũ, thay thế cánh cổng mới bằng inox 304.

- Sản xuất, lắp đặt biển tên trường phía trên trụ cổng.

- Phá dỡ lớp BT láng hè dày 5cm, đổ BT mác 200# đá 1x2 dày 15cm.

- Xây mới rãnh thoát nước chạy dọc đoạn tường rào 9-10 dài 71m, bằng 

gạch không nung mác 100#, vữa xi măng mác 75#, đậy tấm đan BT cốt thép.

- Vệ sinh đoạn đường trước cổng, tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa 

pha dầu (1kg/m2), dải thảm BT nhựa C12.5 dày trung bình 8cm, độ dốc mặt 

đường 1%, lấy dốc 1 mái.  (Có bản vẽ thiết kế chi tiết kèm theo)

3. Tổng mức đầu tư: 570.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn./.)

Trong đó: - Chi phí xây dựng : 479.185.000 đồng

- Chi phí tư vấn QLDA: 13.901.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 42.868.000 đồng

- Chi phí khác: 9.794.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 24.252.000 đồng



4. Nguồn vốn: Từ nguồn điều tiết đấu giá quyền sử dụng đất, ngân sách xã 

và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

5.Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án : 

  Dự án được tiến hành và hoàn thiện: Năm 2023.

Trên đây là báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2023. Uỷ ban nhân dân xã 

báo cáo kỳ họp thứ sáu, hội đồng nhân dân xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu:VP;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Lượng
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