
UBND TiNR TUYEN QUANG 
sO' VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tur do - Hnh phüc 

   

S: /TTr- SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 nãm 2020 

T TRINH 
V vic d nghj phê duyt h1 so' thit k ban ye thi cong và dty toán các hang 

miic: Bão tang Tan Trào và Phông chiêu phim; Khu tu'&ng nim các vj tin bôi 
each ming; Quãng trtro'ng Tan Trào thuc dir an du tur xay dirng cong trInh: 
Bão quãn, tu bô, phiic hi và phát huy giá trl  di tIch 1ch sfr quôc gia dc bit 

Tan Trào, tInh Tuyên Quang gãn vó'i phát triên du I!ch den nám 2025 

KInh g1i: Uy ban nhân dan tinh 

Can thLutXáy dyng ngày 18/6/2014; 

Can thNghj djnh s 59/2015/ND-CT ngày 18/6/2015 cia ChInhphz ye' quán 
l dy' an dáu hr xáy dy'ng; 

Can ci Nghj djnh 42/201 7/ND-CT ngày 05/4/2017 cza C7iinh phi v tha dii, 
bd sung m$t so diêu Nghj dfnh so 59/2015/ND-C? ngày 18/6/2015 cza C7'iInh phi 
ye quán lj dy' an dáu tu' xáy dy'ng; 

Can thNghj a'jnh so 68/2019/ND-CT ngày 14/8/2019 cña ChInhphi ye' quán 
ly chi phi dáu tu'xáy c4rng, 

C'án cii' ThOng tu' sd 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cza Bç5 Xáy dyng v 
vic quy djnh chi Tiêt và hirO'ng dan mç5t sO ni dung ye thám djnh, phê duyt dy' an 
và thiêt ice, dy' toán xdy c4mg  cOng trInh; 

Gán th Nghj quyèt s 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cüa HDND tinh phê 
duyt chi tru'ong dáu tu' dy' an Báo quán, tu bO, phyc hói và phát huy giá trj di tich 
ljch th quOc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên Quang gãn vâi phát triên du ljch den 
nám 2025, 

Can cá' Quyêt djnh sO 1 135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cüa Uy ban nhán dan 
tinh v vic phê duyt dy' an dáu hr xOy dy'ng cOng trInh: Báo quán, tu hO, phyc hôi 
và phát huy giá trj di tIch ljch th quóc gia dçc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn 
vái phát friên du ljch den nám 2025; 

Can ci Quyé't djnh sO' 1141/QD-UBND ngày 21/8/2020 cia LTy ban nhán dan 
tinh ye vic phê duyt ke' hoich ly'a chQn nhà tháu giai dogn kháo sat, lap thiêt kê 
bàn ye' thi cOng và dy' toán xáy dyng cOng trInh. Báo quán, tu hO, phyc hOi và phát 
huy giá trj di tIch ljch s quOc gia dc bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vO'i 
phát trien du ljch den nàm 2025,' 
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Can ci Thông báo kIt qua thlm djnh so' 728/SXD-CcDG ngày 16/9/2020 cia 
Sà Xáy dng ye vic thông báo kêt qua thám djnh thiêt kê ban ye thi cOng và d 
toáncác hgng myc: Báo tang Tan Trào và PhOng chiêu phim; Khu tuàng nim các 
vi tiên bOi cOch mgng; QuOng tru'&ng Tan Trào thu5c dzr an dáu tu xáy dtng cOng 
trInh. Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di tIch ljch th qulc gia dc bitt 
Tan Trâo, tinh Tuyên Quang gán vO'i phát triên du ljch den nám 2025, 

S Van boa, The thao và Du ljch dê ngh Uy ban nhân dan tinh phê duyt h 
sci thiêt kê ban ye thi cong và dr toán các hang miic: Báo tang Tan Trào và PhOng 
chiêu phim; Khu tu&ng nim các vi tiên bôi each mng; Quâng trung Tan Trào 
thuc dir an dâu tu xây dirng cong trInh: Bão quân, tu bô, phiic hi va phát huy giá 
trj di tIch ljch sir quOc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vci phát triên 
du ljch den näm 2025, vi các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG YE DI1J' AN 

1. Ten di an: Bão quãn, tu bô, phiic hi và phát buy giá trj di tIch ljch sfx quc 
gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gãn vi phát triên du ljch den nãm 2025. 

- Hang miic: Báo tang Tan Trào và Phông chiu phim; Khu tii&ng nim các vi 
tin bOi each mng; Quãng tru&ng Tan Trào. 

2.Nhóm dtrán: DiránnhómB. 

- Loi, cp cong trInh: Cong trInh dan diing và ha tang k' thut, cp H. 

3. Ngtrô'i quyêt djnh du tir: Uy ban nhân tinh Tuyên Quang. 

4. Ten chü du tir: S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 

5. lEha dim xây dyng: Huyn Scm Di.rang và huyn Yen Scm, tinh Tuyên Quang. 
A A •.fl 6. Nha thau tur van khao sat, 1p thiet ke - dir toan: Lien danh Cong ty Co 

phAn Dâu tis Tan Minh và Cong ty Co phân M thut và Xây drng Vit Nam và 
Cong ty Co phân Tii van Thiêt ké - Xây dirng - Kinh doanh Nha. 

7. Quy mô &iu ttr xây diyng và giãi pháp thit k: 

7.1. Bdo tang Tan Trào và Phàng chiluphim: 

- Phá d các cong trInh hin trng nhij: nhà khách 2 tang, nhà mái nhon (nha 
tip khách), nhà tp the 9 gian, nhà tnmg bay, h thông san vixôn, ha tang k thut 
hin trng. 

- Xây drng môi Bão tang Tan Trào và PhOng chiu phim trên vj trI nhà Ban 
quãn l và khu bâo tang hin nay. 

+ Nhà Bâo tang kêt hçmp phOng chiu phim 2 tang cO tng din tIch xây drng 
2.339m2  phc vii cho vice triên lam, tnrng bay kêt hçmp phOng chiêu phim vmi diên 
tIch xây dmg tAng 1 là 2.088m2, tang 2 là 1. 144rn2. KhOng gian Bão tang bao gOm 
khu trin lam, các khu tnmg bay theo tüng chü dê, khOi k thut, khôi van phOng, 
kho, sãnh nghI. Khu nhà dugc tiêp cn bôi các khu sanh: Sãnh chInh phia Nam tiêp 
can vào không gian tnrng bay; sãnh phii phia DOng Bäc tiêp cn vào khOng gian 
tnrng bay và PhOng chiêu phim; sanh phii phIa Tây Bàc tiep cn vào khu virc k thut 
và 16i di nhân viên, PhOng chieu phim 150 ch có chieu cao 1 tang vói din tIch xay 
d%rng 534m2  ph%ic vi cho vic chiêu phim ljch sü. Khu PhOng chiêu phim bao gôm: 
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man chiêu, không gian ghê ngi, phông k5 thut và khu v sinh. Phông chiu phim 
gôm 150 ghê phic vi cho khách tham quan vói man chiêu có kIch thithc 9x 11 m, 

+ Giài pháp thit k kin trñc: Tng chiu cao Cong trInh là 17,07m, c& nn 
nhà +0,00 cao horn cot san xung quanh 1,35m. T&ng 1 cao 5m b trI: 01 sãnh chInh 
và 03 sãnh phii, hành lang (2,4-4)m, không gian trixng bay, phông lam vic, phông 
tiêp nhn mâu 4t, phOngk thut din, k thi4t nuc, 01 khu v sinh nam nü riêng 
bit. Tang 2 thông tang den cao d dirih mái bô tn: không gian trung bay, phông h.ru 
trü, phic chê, xi.r 1 nghip vii, k thut din, k' thutt nuâc, 01 khu ye sinh nam nü 
riêng bit. Lôi len tang 2 bô trI 04 câu thang b và 01 thang may. 

+ Giãi pháp kêt câu: Sü d%ing phuang an móng c9c BTCT mac 250, tit din 
250x250mm, chiêu dài cc dir kiên 8m chia 1am 2 doan,  sirc chju tãi cüa 1 cc dir 
kiên tInh theo dat nên là 30 tan, llrrc ép dâu cc Prnax=75 tan, Pmin=60 t.n, dai 
móng, dam móng do BTCT mac 250. Ket câu chju lirc phân than là h khung cot, 
dam, san BTCT mac 250 (be tong móng, dam, san sü diving be tong thi.rang phâm). 
Mái có các 1&p cau to gôm: lcip ngói san màu dO dun, luói thüy tinh gia cuing, lOp 
vüa xi mäng chông thâm, mái be tong cot thép. 

+ Giãi pháp hoàn thin: Tu?ing bao che xây gch không nung M75, xây trát 
bang vüa xi mäng mac 75, ttrng trong và ngoài nhà san màu sang dp. Nén, san st'r 
diing gch Granit KT 600x600mm; khu v sinh lát gch Ceramic KT 300x300mm, 
tu&ng 6p gch Ceramic KT 300x600mm cao 2,7m (den cot trân thach cao chju am). 
Trân toàn b các phOng bang thach cao khung xuang chIm. Bc tam cap, câu thang 
lát dá granit tr nhiên. H thông ci:ra di, cra so dung cra nhôm h Vit Pháp h 4500 
dày 1,2mm và 4400mm dày 1,1mm, kInh an toàn dày 6,38mm, kêt hçip cüa di bang 
kInh thüy 11rc kInh dày 8,38mm, mt so cira di khu vrc câu thang, kho, lôi di thông 
vâi phOng chiêu phim sir diing cüa chông cháy; vách m.t drng khung nhôm h Vit 
Pháp h 1100, kInh an toàn dày 8,38mm. 

+ H thng k thut cong trInh dirçc thi& k xây dirng dng b, hoàn chinh, 
gm: H thng din, chông set, diéu hOakhOng khI, cap thoát nuâc sinh hoat,  thoát 
nu9c thai, thoát nuóc mái, nuóc mat, h thông báo cháy tir dng, phOng cháy cha cháy. 

- Xây drng hoàn chinh h tng k thut (không bao gm ni th.t cong trInh) 
din, cp thoát nuOc, thông tin lien lc, din nhç... duc dâu tu dông b, thông nhât; 
H thng san vithn tOng the và cong trinh dtrc quy hoch, sap xêp lai, bO trI khu 
cay xanh, ho nuc, công, hang rào... 

7.2. Khu tzthng nim các vj Iin b6i cdch mxng: 

-Tfr try: 

+ Kin trüc: gOm 04 tri1 ghép dá tr nhiên (co lOi be tong c& thép). 04 tri dá 
tao 3 li di, 1 1i di gifla rng 7,59m (tInh tr tim tr den tim trii) yà 2 lOi di hai ben 
rng 3,39m (tInh ttr tim tr1i dn tim tri). Hai tri giüa cao 7,9m, hai trii biên ben cao 
5,9m. Cánh cng gia cOng bang inox hp và moe tam (rnau nãu hoc 5ir 1 an mon 
hóa h9c tao  màu) lien kt han, cánh ma quay bang bàn i gong. 

+ Két câu: Móng don be tong cot thép mac 250#. Xây bü d d trii gch be 
tong khOng nung VXM 50#. Ghép kMi bang mng dá, lOi BTCT. 
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+ Hoàn thin: Lien kt keo dá chuyen dung, b mt trii dá diic cham hoa van 
trang trI truyên thông 04 mat. Cánh cong màu nâu nhat (màu g). 

- HII n1rrc: H hInh bat giác tto cánh quan, có kich thi.n9c: (47,8 x 16)m. Lan 
can dá bao quanh hO gia cong bang dá xanh Thanh Hóa. Co 2 lôi di xuông h, giia 
ho dt h thông thiêt bj phun nuc ngh thut. Kè ho xây bang dá hoc, VXM 1 00#, 
dt trên chân kè, chân ké do BTCT 250#, dày ho dO be tong dá 4x6, dày 20 cm, phIa 
trén trài lap bun dày 60cm dê trông hoa sen, hoa s1ing. Ho có h thông thu nlxâc mt 
và chãy tràn theo h thông thoát rnrac ra h thông thoát nuâc khu virc chy phIa 
truâc khu fl.râng nim. 

- Nhà turng nim: 
+ Kin trüc: cu truc mt bang hInh chü Nhj (02 tOa chüNht, Tiên t và H.0 

cung ghép song song, kêt nôi bang máng thüa li.ru chat 1iu dông). Các tôa theo lôi 
dai khoa, hai tang tam mái. Din tIch S=385m2  (bao gôm Ca: bc cap, dôc khuyêt 
tat, bn hoa). 

+ Tiên té: kiên tthc chông diem 2 tang mái, gm 3 gian 2 di: gian gitta rng 
3,3m; gian ben rng 3m; 2 di rng 3m; vi có 6 hang chân cot,  nhjp hang cot cái 
3,3m, ct quân 2,05m, cthiên 1,65m. Dinh mái cao 9,45m (tInh tü cot nên Cong 
trInh), chiêu cao tr nên Tiên tê (cot ±0.00) len den da tàu mái ha là +2,57m, da tàu 
mái thuqng là +5,72m, den day thtrçing hwng là +8,8rn. Vách g, tumg gch trân, 
cüa thuçrng song ha bàn chy theo hang ct quân, tü cOt  quân den cOt  hiên là hành 
lang bao quanh có lan can dá tai  hang  cOt  hiên. VI mái thuqng theo kiêu "thuqng 
chngruang giá chieng, h xà nách con chông", vi mái ha kiêu "ké bay", be mt câu 
kin go diic cham hoa van tinh xáo. 

+ Hu cung: kin trüc chng diem 2 tang mái, gôm 1 gian 2 di: gian gifla 
rng 3,3m; 2 di rng 3m; có 4 hang chân cOt  (trôn 1 hang cOt  cái phIa tnthc - triic 
H), nhjp hang cOt  cái 2,5m, cOt  quân 1,1 6m. Dinh mái cao 7,02m (tInh tir cot nen 
cOng trInh), chiêu cao tü nen Hu cung (cot ±0.00) len den da tàu mái ha là +2,57m, 
da tàu mái thiiqng là +5,lm, den da thuqng krcmg là +6.45m. Vách gO, cua thuqng 
song h bàn chy theo hang cOt  quân  tao  không gian tu&ng nim. VI mái thi.rgng 
theo kiu "chng nthng giá chieng", vI mái ha kiêu "ké, bay, qua giang", be mt câu 
kin go diic cham hoa van tinh xâo. 

+ Kt câu: Móng don BTCT 250#, trên có h giäng BTCT. Két câu khung, vi 
bAng g Lim chju lirc (g có nguôn gOc hçip pháp) , tiImg bao xây gach chi dc 
tuynel 220mm, ké mach  trân, không trát mat. 

+ Hoàn thin: Tung lam mach  trn không trát. Mái 1p ngói mQi hài, bc cp 
lát dá xanh Thanh Hóa, nen lát gch gôm (500x500x40)mm. Cua di kieu thuqng 
song ha bàn, vách d lia theo kiêu truyen thông, cfra song go mt truac Tiên bái. 
Hoa van, con ging d c& lAp dimg, däp vta truyên thông quét son màu ghi nhat, 
ghi sam. 

+ Din: day cap cap din den hang mic, ha ngâm. Den chiu sang ngh thut 
ben trong nOi  tht và ben ngoài bang h thông den ri chieu diem, den lông anh 
sang yang Am áp dam bão khOng gian tam linh trang nghiem. BO trI ô cam cong tàc 
phü hçp si.'r diing và thâm m kiên trüc. 
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-Luchuông-Lutrng: 

+ Kin true: theo 1i phucing dInh, c diem, hai tng mái dao, mt b.ng hInh 
vuông, din tIch S=27m2. Khong each gia các ct cái là 3m. Dinh mái cao 6,48m (tinh 
tr cot nên nhà), nên nhà cao hcm nên san 0,45m (03 b.c c.p). Chiu cao tr nn nhà dn 
d tâu mái di.rài là 2,7m, den d. tàu mái trén là 4,6m, den day thtrong krmg +5,82m. 

+ Két câu: móng don BTCT 250#, trén có h ging BTCT. Khung, vi kèo 
bang g Lim. 

+ Hoàn thin: nba dê trOng, không có h bao che. PhAn n ngôa quét son màu 
ghi sang, ghi sam, mái lcp ngói müi hài màu nâu do. Hoa van con ging d.p trát 
va truyên thOng. Nên nhà lát gch Bat (300x300x40)mm. Bó he, bc ep, chän 
bc, chân tang gia cong bang dá xanh Thanh Hóa. Trong lâu chuông treo chuông 
dông. Trong lâu trông dtt giá go, trên giá go dat  trông cái. 

+ Din: day cap cap din dn hang mJie h. ngm. B trI den chiu sang vào 
chuông trông (den ri dixçic dat  vào các vi trI khuât dê không gay mat m quan). 

- Nhà don tiêp: 

+ Kin trüc: nhà ti.xông hi bit doe, din tich S=120m2, nhà05 gian (01 gian 
dâu lam khu v sinh nam nI, 03 gian gita lam không gian don tiêp khách, 01 gian 
cu6i lam ch a cia nhân viên), buàc gian rng 3m, vi 4 hang chân ct (cot hiên là 
cot da), nhjp hang ct cái 2,95m, nhjp ct cái - ct quân 1,35m. Dinh mái cao 5,15m 
(tInh tr ct nn nha). Vi mái thuçing theo kiêu" chông ru&ng giá chiêng". 

+ Kt cu: Móng don BTCT 250#, trên cO h giäng BTCT. Tuang bao xây 
gch chi dac  220, VXIvI 50#, trát mat  VXM 75#. Khung vi kèo go Lim. 

+ Hoàn thin: Phn nê ngOa quét son màu ghi sang, ghi sam, mái 1p ngói 
müi hài màu nâu do. Hoa van con giông dãp trát vUa truyên thông. Nên nhà lát gch 
Bat (300x300x40)mm. Bó h, b.c cap, chan bc, chân tang gia cong bang dá xanh 
Thanh Hóa. Cüa g kiêu thuçmg song h bàn, tisang hOi cira chü Th9 däp vt'ta 
truyên thng. Phông v sinh sü dung thiet bj hin dii, tx dng. Vách ngan each 
nuóc bang vách nbc Compact, nên v sinh lát gch chông tron. 

+ Din: day cap cAp din dn hang mvc  h ngAm. B trI den chiu sang, qut, 
cm cOng tàc... phü hyp tiêu chuân và cOng näng sir diing. 

+ CAp thoát nithc: Cap nuOc cho phOng v sinh bng ng cAp PPR 32, 20 cAp 
tr nguôn trung tam den thiét bj cong trInh; Thoát nuâc bang h Ong PVC 48, 76, 90, 
110. Xây dxng be t1r hoai ciic b cho hang miic de xfr 1 nuac thoát nba v sinh sau 
do duc dAu ni vào h thông thoát nuOc chung cüa khu virc. 

- Nhã trurng bay: 

+ Kiên tthc: nhà ti.r&ng hôi bit dOe, din tIch S120m2, nba 05 gian, buâc 
gian rng 3m, vi 4 hang chân ct (cot  hien là ct dá), nhjp hang ct cái 2,95m, nhjp 
ct cái - ct quân 1,35m. Dinh mai cao 5,15m (tInh ti cOt nen nhà). VI mái thixng 
theo kiêu "chông ruang giá chiêng". 

+ Két câu: Móng don BTCT 250#, trên có h giäng BTCT. Tu&ng bao xay 
gch chi dac  220, VXM 50#, trát mat  VXM 75#. Khung, vi keo bang go Lim. 
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+ Hoàn thin: Phn n ngOa quét scm màu ghi sang, ghi sam, mái lçip ngói müi 
hài màu nâu dO. Hoa van con giông däp trát vcra truyên thông. Nên nhà lát gch Bat 
30x30x4cm. Bó he, bac  cap, chan bc, chân thng gia cong b.ng dá xanh Thanh Hóa. 
Ci:ra g kiêu thuçing song h bàn, tuOng hôi ci'ra chü Th9 däp vta truyên thng. 

+ Din: day cap cap din den hang mvc  hi ngâm. B trI den chiu sang, qut, 
ô cam cOng täc... phü hçip thing bay, sir ding. 

- Lô hóa so': Là hoá S6 Co mt bang hInh cht nht, KT(1,73x1,53)m, ti.thng 
xây 03 mat  chàn gió, diiâi be dot có ham cha tro, ham chia tro có ca thu tro, mái 
do bàn BTCT dO 4 din mái, rnái dan ngói müi viên nhO màu nâu do, mái cao 
2,53m. Cong trInh dt vi trI khuât gió (sau nhà ti.rng nim), a phIa cu6i hithng gió 
chO dao. Be mat  cong trInh: vách, b mái, dam, kim nóc, dao mái to d&p hoa van 
trang tn. MOng bang xây gch be tong không nung, VXM 50#. 

- Nhà k thut: 

- Kin tn1c: kiu tu?mg hi bit dOe, hai mái dc tni.râc sau. Mat  b&ng nha hInh 
ch& nh.t, KT:3.2x3.6m, din tIch S=11.6m2. Chiêu cao dinh mái là 3,7m, tung bao 
che xây gch be tong không nung, VXM 50#, trát mat  VXM 75#, cüa thoáng ch 
Thç, ctra di gia cong bang go Lirn. Mái BTCT do ban nghiêng dan ngói mQi màu 
nâu do. Thiêt bj cap rnthc, din tOng, tü diêu khiên... thrc bô tn tp trung trong 
hang miic nay. 

- Két câu: móng bang xây gch be tong không nung, VXM 50#, có gang 
BTCT 250# dinh móng. 

- Hoàn thin: tu&ng bao che, b? mái quét scm màu ghi nhat, ghi sam. Hoa van 
con gi6ng dp va truyên thOng. Nén nhà lát gch gôm (300x300x40)mm. Bó he 
bang dá xanh Thanh Hóa. 

- Các hng mic phi. trq khác gm: hi hucmg dá - den dá, tiing rào, di 
cay, b ngAm, bâi Xe, ct ca, biên cong trInh, trii dá, yuan cay hru niêm. 

7.3. Cái 4w, nâng ctp Qudng lrithng Tan Trào: 

7.3.1. Pha dor cOng trInh hin trng: san khu, khán dài, nhà v sinh, h thong 
bn hoa, cay xanh gay ânh hi.r&ng m5 quan, h thông giao thông tinh dã xuOng cap... 

7.3.2. Ton to các khu virc, hang miic: 

- San nn mat  bang, xây dijng san khu, san quàng tru&ng, h thng giao 
thông ni bi: 

+ Kt cu áo di.thng 1oi 1, phn duang lam mai và mô rng, các hip t1r trén 
xung duâi: Be tOng xi mäng mac 300, da 1x2, dày 18cm; lap giây dâu; lap dm 
cat, dày 2cm; cap phOi dá dam loi I gia cO 6% xi mäng dày 25cm 

+ Kt câu áo du&ng loai 2, phân duang d be tOng trên kt cu mat  dithng 
hin trng, các lap tr trén xuOng duOi: Be tOng xi mang mac 300, dá 1x2, dày 
18cm; lOp giy du; lap dm cat, dày 2cm; kêt câu ththng be tOng hin trng. 

+ Kt cu áo disang loui 3, phn ththng do khuôn viôn cay xanh, các lOp tir 
tnên xuông duOi: Lát dá t1r nhiên; vüa xi mäng mac ioo, dày 2cm; be tong xi mäng 
mac 150, dá 2x4, dày 10cm; lap giay dâu; hip dm dá dAm, dày 5cm. 
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+ Op tat, dá quàng truông, via he: San lát dá mi có din tIch 1.173m2, san 
lát dá trén nên be tong hin trng có din tIch 2.74 1m2, san lát dá rôi tir nhiên Co 
din tIch 290m2. San lát dá xanh KT 300x600x40mm, ben thrôi dm lap be tong 
mac 250 dày 20cm và san lát dá rôi tir nhiên ben duai dm lap be tong mac 150 dày 
10cm. Bó via các tuyên duang ding 1oi bó via dá xanh KT 23x26x100cm. 

+ Nhà v sinh: Din tIch xây drng 48m2; nhà v sinh có 2 khu v sinh nam, 
nü riêng bit và 1 khu dành cho nguai tan ttt; he truâc rng 0,6m; c& nn 
(+0,00rn), cot san xung quanh nhà (-0,3m), cot dinh mái (+4,15m). Móng trii be 
tong cot thép mac 200, kêt câu khung cot,  dam giAng, san mái, lanh to, sê no do be 
tong cot thép mac 200; tuang ngàn và bao che xây gch không nung mac 75, xay 
trát bang vüa xi màng cat mac 75, các câu kiin be tong cot thép trát vüa xi mäng cat 
mac 75; nên tat gch Ceramic chông trcm 300x300mm, tu?Yng ben trong op gch 
men kInh 300x600 cao 2,lm; ci:ra di, cira so dung ci:ra nhôm kInh, kInh ma dày 
6,38mm; mái 1çp ton dày 0,4mm, xà go thép hp 30x60x2mm; toàn b nhà son 1 
iap lot, 2 l&p màu. Lap dt hoàn chinh các h thông din, h thông cap thoát nixâc 
cho cong trInh. 

- Cay xanh: Cay xanh chü yu là các cay trang tn trng kt hçip vai thãm cO 
tao diem nhân cho khu virc. 

- Khái dài, san khu: San khu cO din tich 547,7m2, c& nn san khâu cao 
hon c& san quàng tnrang +1,35m. Kêt câu, 4t 1iu sü diing chInh: Móng bó nén 
xung quang xây gch không nung; Giàng bang BTCT mac 200; Nên lát dá màu ghi 
xám KT 600x600x40mm két hqp so le viên 300x300mm màu den, ben duâi dêm 
lap be tong mac 150 dày 15 cm. Bàn bc tam cap do BTCT mac 200, bc xây gtch 
không nung và lát dá nguyen khôi mt san ghép tam KT 100x150x350mm. Ram 
dc cho nguai tan tat, móng và tu&ng lan can xây gch khOng flung, bàn san và 
ging tumg bang BTCT mac 200, nên tat dá Granit tir nhiên khO mt KT 
300x300x40mm. Tay vjn Inox D60 dày 1,4mm. 

- Tix&ng chän, bc tam cap: MOng 'và tuang chàn, lan can và bc tam cp xây 
gch không nung, bàn San tam cap và dam bang BTCT mac 200, mt b.c lap d.t 
bang dá khi tir nhiên mt san KT 100x100x15mm, kè chãn khu virc ten Quãng 
tru&ng p dá xanh KT 300x600x40mm, tuang chàn op dá tir nhiên vào tuang lien 
kt bach treo dá, lan can tam cap op dá xanh KT 300x600x20mm. 

- H thng thoát nuâc mua: Thoát nithc mua khu virc quàng truang si'rdiing 
ng cng BTCT D500 chôn ngâm dc theo các tuyen duang ni b và dâu nôi vai 

h thng thoát nuâc trong khu vijc; ho ga xây gch VXM M75, nap ga bang be tong 
düc san. TOng chiêu dài tuyen cOng: D500 dài 90m. 

- H thng din chiéu sang: Nguôn din chInh cp cho quãng trithng là ngun 
din 3 pha 300 W/220V duc lay tt tram biên áp cüa khu virc. Den hat cay, duc bO 
trI duai nhng gc cay iOn; Den nâm 0,6m duçic bO trI d9c các lôi di dao  trong cong 
viên; ct den cao áp 8m, ducic bó trI t.i san quàng truOng, d9c cac triic du&ng chInh; 
den c.0 4 bong dirge b trI tai  khu virc bâi cO cüa quàng tnu&ng. 
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- H thng cp rnx&c: H thng cp nuâc duçc thit k d cp niiiic tuOi cay 
cho các bôn hoa, cap cho dài phun nithc trong khu v1rc quãng trtr1ng. Di.rông ông sü 
ding ông nhra HDPE D20-25-40. 

8. Giá trj dir toán xây dirng ella ba hng miic: 137.573.808.000 dng 
(Mc5t tram ba muvi bay t, näm tram bay mucYi ba triu, tam tram linh tam 

nghIn dong) 

Trong do: 

-Chiphixâydng : 111.442.469.000 dng 

- Chi phi thiêt bj : 4.664.848.000 dng 

- Chi phi quãn 1 dir an 2.172.368.000 dng 

- Chi phi tu vn DTXD 7.829.716.000 dng 

- Chi phi khác 918.809.000 dng 

-ChiphidirphOng 10.545.598.000 dông 

9. Nguin von du tir: Von ngân sách tinh và các ngun vn hçp pháp khác. 

II. DANH MIJC HO S Gffi KEM BAO GOM 

1. Van ban pháp Ii': 

- Quy& dnh phê duyt chll tnrclng du tu xây dirng; 

- Quyt djnh phê duyt dir an du tt.r xây dirng; 

- Quyt djnh phé duyt Kê hoch ch9n nhà th.0 giai doan khão sat, 1p thit 
kê bàn ye thi cong và dir toán xây drng cong trInh; 

- Quy& ctnh hra ch9n nhà thu tix van thit k bàn ye thi cong và dir toán 
cong trInh; 

- Kt qua th.m djnh thit k bàn ye thi cong và dir toán cong trInh; 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân trQng d nghj Uy ban nhân dan tinh phê 
duyt h so thiêt kê bàn ye thi cOng và dir toán xây dmg cong trInh dé lam co sà 
thrc hin buic tiêp theo./. 

Noi nhln: 
- Nh.r trên; 
- Länh dao Sâ; 
- Ban QLDA; 
- Luu: VT, QLDSVH. 

GIAM DOC 

Au Th: Mai 



UBND TINH TUYEN QUANG 
SXAY DUNG 

S: 728/SXD-CCGD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc ip - Tir do - Htnh phc 

Tuyên Quang, ngày 16 ththng 9 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Kt qua thm djnh thit k ban ye thi cong và diy toán các hing mvc:  Bão 
tang Tan Trào và Phông chiêu phim; Khu ttthng nim các vj tiên bi each 
ming; Quãng truing Tan Trào thuc dir an dâu tir xây ding cong trInh 
Bão quãn, tu b, phçic hOi và phát buy giá tr di tIch 1ch sir quôc gia dc 

bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gn vti phát triên du llch  den näm 2025 

Can thLutXáy dyng ngày 18/6/2014, 

Can c các Nghj dinh cia ChInh phi: Nghj djnh so' 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 ye quán lj chat lwng và báo tn cOng trinh xáy 4mg; Nghj djnh sO' 
59/2015/ND-CP ngày 18/06/2015 ye quán l dy an &u tu' xáy dy'ng cOng trInh; 
Nghj djnh sO 42/201 7/ND-CF ngày 05/4/2017 ye tha dOi bô sung mt so' dieu clia 
Nghj djnh sO 59/2015/ND-CF ngày 18/06/2015 cza ChInh phi ye' quán lj c4r  an 
dáu tu' xáy c4rng  cOng trinh; Nghj djnh 100/2018/ND-cF ngày 16/07/2018 tha 
dOi, bO sung, bâi hO mç5t sO quy a'jnh ye diêu kin dáu tu' kinh doanh thu3c các linh 
vy'c quán l3 nhà nzthc cia B5 Xáy dyng, Nghj djnh sO 68/2019/ND-CF ngày 
14/8/2019 cüa ChInh phi ye quán ly' chi phi dáu hr xáy dyng cOng tnInh; 

Can ci,'c các Thông hr cia Bç Xáy dyng: Thông hr sO' 03/2016/TT-BXD ngày 
10/3/2016 quy djnh ye phán cap cOng tninh xáy dig và hu'07'zg dan áp dyng trong 
quán 1,v hogt d5ng ã'áu tu' xdydy'ng, Thông tu' sO 18/20]6/TT-BKD ngày 30/6/2016 
quy a'jnh chi tiêt và hwO'ng dan mt sO ni dung ye thám dinh, phê duyt dt an và 
thiêt ke bánvJ thi cOng, Thông tu' sO 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 tha dôi, hO 
sung m5t so diêu cia các thong tu' lien quan den qudn ly' dt an dáu ttr xáy dyng, 
Thông hr so 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy dfnh chi tiêt rnç5t sO nç5i dung ye 
quán ly' chOt ii ng và báo trI cOng trInh xOy dyng; Thông tu' sO 04/2019/TT-BXD 
ngày 16/8/2019 sira dOi, ho sung m5t sO n5i dung cia Thông tic so 26/2016/TT-BXD 
ngày 26/10/2016; Thông tic sO 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hirO'ng dan xác 
djnh và quán ly' chi phi ddu tic xáy dyng; Thông tic so 10/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 ban hành djnh mi'c xáy dyng; Thông tic sO 11/2019/TT-BXD ngày 
2 6/12/2019 hwO'ng dan xác d,inh giá ca may và thiêt bj thi cOng xáy dyng; Thông tic 
sO' 15/2019/TT-BXD ngây 26/12/2019 hu'O'ng dan xac d,inh do'n giá nhán cOng xáy 
dyng; Thông tic sO 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hiràng dan xác djnh chi phi 
quán ly' dr an và tic vá'n dáu tic xáy dyng; Thông tu' sO 1 7/2019/TT-BXD ngày 
2 6/12/2019 hzcO'ng dan do bóc khOi lu'ng xay dyng cOng trinh; Thông tic sO 
02/2020/TT'-BXD ngày 2 0/7/2020 tha dOi, hO sung mç5t sO diêu cza 04 thông tic lien 
quan dëCn quán ly' chiphi dáu tic xây dyng; 

Can ct' Quyêt d/nh sO 2356/QD-TTg ngày 06/12/2016 cia Thi ticO'ng ChInh 
phü y yjéc phê duyt Quy hogch tOng the báo qudn, tu hO, phyc hOi và phOt huy giá 
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tr/ di tIchl/ch th quO'c gia dgc biçt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gcn v&iphát triê'n 
du lich den nám 2025; 

Can cz' Van bàn sO' 645/TTg-KG VX ngày 01/06/2020 cza Thi tw&ng GhInh 
phi ye vic lcp  mó'i chz trwo'ng dâu tu dy an Bào quàn, tu bO, phyc hOi và phát 
huy giá trj di tIch ljch th quOc gia Tan Trào, tinh Tuyên Quang; 

Can cz' Ngh quylt so' 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cüa HDND tinh phé 
duyt chi tncong dáu tu' d an Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá trj di 
tIch ljch th quOc gia dic biçt Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gàn vó'i phát trién du 
lich den nàm 2025; 

Can c?' van bàn sO' 2961/B VHTTDL-DSVH ngày 12/8/2020 cza Bç Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic thám d)!nh  dr an Btho quán, tu bO, phyc hOi và 
phát huy già trj di tIch llch  sli' quOc gia dc?C  bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gán 
vó'iphát triên du ljch den nám 2025; 

Can c Quye't dinh sO' 1135/QD.-UBND ngày 20/8/2020 cza UBND tinh ve 
viçc phé duyçt dy an dáu tu' xáy c4mg  cOng trinh Báo quàn, tu bO, phyc hói va 
phát huy giá trj di tIch ljch silc quOc gia dic biçt Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gán 
v&i phát triên du ljch den nám 2025; 

C'án cii' T& trInh sO' 142/TTr-SVHTTDL ngày 15/9/2020 cza Sà Van hOa, 
The thao và Du ljch ye vic dé ngh thám djnh thiét kê bàn ye thi cOng và dw toán 
xáy dyng cOng trinh Bào quàn, tu bO, phyc hôi và phát huy giá frj di tich ljch siTc 
quOc gia dgc biçt Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gàn vó'i phát trién du ljch den nám 
2025; 

Can cz càc van bàn pháp lj có lien quan; 

S& Xây d%rng thông báo kt qua thm djnh thit k ban v thi cong và dir 
toán các hung mvc,  ci the nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG YE Dc AN 

1.1. Ten dr an: Báo quân, tu b, phiic hi Va phát buy giá trj di tich 1ch si:r 
quôc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang, gAn vó'i phát triên du 1ch den näm 
2025. 

1.2. Ten các hng m1c cong trInh: Bào tang Tan Trào và Phông chiu 
phim; Khu tu&ng nim các vj tiên bôi cách mng; Quâng trumg Tan Trào. 

1.3. Nhóm dtr  an, 1oi, cp cong trInh: 

- Nhóm du an: Du an nhóm B 

- Loui cong trInh: Cong trInh dan diing và h tang k' thut. 

- C.p cOng trInh: cp II. 

1.4. Ngu*i quyt dlnh  du tir: Chü tjch UBND tinh Tuyên Quang. 

1.5. Chü dãu tu': S& Van hóa, The thao và Du ljch. 

1.6. Dja dim xây dirng: huyn San Duang, tinh Tuyên Quang. 
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1.7. Giá trj dirtoán trInh thm dnh: 180.769.431.000 dng. 

1.8. Ngun v6n du tir: Vn ngn sách tinh và các ngun vn hcp pháp khác. 

1.9. Thô'i gian thirc hin: Näm 2020-2024. 
S .A ( - .. 1.10. Nha thau Ip thiet ke ban ye thi cong va dçr toan: 

Nhà thu chInh: Lien danh Cong ty C phn du ti.r Tan Minh vã Cong ty 
Co phân M Thut và Xây drng Vit Nam và Cong ty Co phân Tu van Thiêt ké - 
Xây drng - Kinh doanh nhà. 

- Nba thu phii thi& kê h thng PCCC: Cong ty TNII III phông cháy chüa 
cháy và xây drng SOGI. 

II. NQI DUNG HO Sa TR!NH THAM DNH 

2.1. Danh muc ho so' trInh thm dinh: 

- Các van bàn dã vin dn 0' ph.n can c1r. 

- Giây chirng nhn thãm duyt thiêt kê v PCCC s 49/TD-PCCC ngày 
16/9/2020 cüa PhOng Cánh sat PCCC&CNCH - Cong an tinh. 

- Hçxp dng khào sat, 1p thi& k bàn ye thi cong và dçr toán. 

- so!,  tài 1iu lien quan dn dir an, khão sat, thit k& dir toán cong trInh. 

- so nàng lirc cüa nhà thu khào sat, thit k. 

2.2. Tiêu chuãn, quy chuãn chfl yu áp diing 

- Quy chun xây dirng Vit Nam gOrn: Tp 1 ban hânh kern theo Quyêt djnh 
so 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996, tp 2 và tp 3 ban hành kern theo Quyt 
dnh so 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 cüa B Xây dirng; 

- QCVN 01 :2008/BXD - Quy chun v quy hoach xây drng; 

- QCVN 05:2008/BXD - Quy chun v Nhà 0' và cong trinh cong cong — An 
toàn sinh mng và s1rc khOe; 

- QCVN 06:2020/BXD - Quy chun v an toàn cháy cho nhà và cong trInh. 

- QCVN 07:20 16/BXD - Quy chu.n v cong trInh ht t.ng k thut. 

- QCVN 10: 2014/BXD - Quy chun v xây drng cong trInh d dam bào 
ngu0'i khuyêt t.t tiêp cn si:r ding; 

- QCVN 12: 2014/BXD - Quy chuân v an h thng din trong nhà 0' và nhà 
cong cong; 

- TCVN 43192012 - Nhà và cOng trInh cong cong . Nguyen tc co bàn thit k. 

- TCVN 2737: 1995 - Tài trong và tác dng. Tiêu chun thit k. 

- TCVN 9362 : 2012 - Tiéu chun thit k nn nhà và cong trinh; 

- TCVN 9379 : 2012 - Két cu XD và nn. Nguyen t.c CO bàn v tInh toán. 

- TCVN 5574 : 2012 - Kt cu BT và be tong c& thép. Tiêu chun thit k& 
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- TCVN 5575 : 2012 - Kt cu thép. Tiêu chun thit kê. 

- TCVN 5573: 1991 - Kt cu gch dá và gch dá cot thép. Tiêu chun thit k. 

- TCXD 25: 1991 - Dt duông dn din trong nhà a và cong trmnh cong cong. 

- TCXD 27: 1991- D.t thit bj din trong nhà & vâ cong trInh cong cong. 

- TCXD 16: 1986 - Chiu sang nhân to trong cong trInh dan dirng. 

- TCXDVN 9385 :2012 - Chng set cho các cong trinh xây dmg, huóng dn 
thiêt kê, kiêm tra và bào trI h thông. 

- TCVN 2622: 1995 - Phông cháy, cMng cháy cho nhà và cOng trInh. Yêu 
cau thiêt kê. 

- TCVN 4513: 1988 - Ctp nu&c ben trong. Tiêu chun thit k. 

- TC\TN 4474:1987 - Thoát nu&c ben trong cong trinh. Tiêu chun thit k. 

- TCN 51:1984 - Thoát nuóc. Mng hrói ben ngoài cong trInh. Tiêu chun 
thiêt ké. 

- TCXDVN 33: 2006 - Cap nu&c - Mng liiâi thr&ng Ong và Cong trInh. 
Tiêu chuân thiêt kê. 

- Các tiêu chun, quy djnh hin hành khác có lien quan. 

2.3. Giãi pháp thiêt kê chü yêu cüa các hing miic cng trInh: 

2.3.2. Báo tang Tan Trào và Phàng chiêuphim: 

- Phá di các cong trInh hin trng nhu: nhà khách 2 t.ng, rthà mái nh9n 
(nhà tiêp khách), nhà tp the 9 gian, nhà trirng bay, h thông san vu&n, h tng k5' 
thu.t hin tr.ng. 

- Xây dirng m&i Bão tang Tan Trào và Phông chiu phim trên vj trI nhà Ban 
quãn 1 và khu bào tang hin nay. 

+ Nhà Bâo tang kt hçip phông chiêu phim 2 tng có tng din tIch xây thing 
2.339m2  phiic vi cho vic triên lam, trilng bay kêt hcip phông chiêu phim vOi din 
tIch xây dirng tang 1 là 2.088m2, tang 2 là 1. 144rn2. KhOng gian Bão tang bao grn 
khu triên lam, các khu trtmg bay theo tüng chü dê, khôi k thut, khôi van phông, 
kho, sãnh nghi. Khu nhà ducic tiêp cn b&i các khu sãnh: Sánh chInh phIa Nam 
tip cn vào không gian trimg bay; sânh phii phIa Bong Bàc tiêp cn vào khOng 
gian trung bay và Phông chiêu phim; sânh phi phIa Tây Bäc tiêp cn vào khu virc 
k thut và lôi di nhân viên. Phông chiêu phim 150 chô có chiêu cao 1 tang vâi 
din tIch xây dirng 534m2  phi1c vit cho vic chiêu phim ljch s&. Khu Phông chiêu 
phim bao gm: man chiêu, không gian ghê ngôi, phông k thut và khu v sinh. 
Phông chiu phim gOm 150 ghê phiic vii cho khách tham quan vOi man chieu có 
kIch thuâc 9x 11 m. 

+ Giãi pháp thiêt ké kien tthc: Tng chieu cao cOng trInh là 17,07m, ct nn 
nhà +0,00 cao han cOt san xung quanh 1,35m. Tang 1 cao 5m bô trI: 01 sãnh 
chInh và 03 sành phii, hành lang (2,4-4)m, khOng gian trung bay, phông lam viêc, 
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phông tip nhn mu vet, phông k thut din, k5 thut rnthc, 01 khu v sinh nam 
nt riêng bit. Tang 2 thông tang den cao d dinh mái bô trI: không gian tnxng bay, 
phông lini trü, phc chê, xir l nghiêp vii, k thi4t din, k thut nuàc, 01 khu v 
sinh nam nü riêng bit. Lôi len tang 2 bô trI 04 câu thang b và 01 thang may. 

+ Giãi phapkM cu: Si:r diing phiiang an móng cçc BTCT mac 250, ti& din 
250x250mm, chiêu dai coc dii kiên 8m chia 1am 2 doan, suc chiu tal cua 1 coc dii 
kiên tInh theo dat nén là 30 tan, hic ép dâu c9c Pmax75 tan, Pmin=60 tan, dài 
rnóng, dam móng do BTCT mac 250. Kêt cau chju l%rc phân than là h khung cot, 
dam, san BTCT mac 250 (be tong móng, dam, san sü ding be tong thuang phâm). 
Mái có các hip câu tao  gOm: lçxp ngói son màu do dun, lithi thüy tinh gia cithng, 
hip vcra xi màng chông thâm, mái be tOng cot thép. 

+ Giãi pháp hoàn thin: Ti.thng bao che xây gch khOng nung M75, xây trát 
bang vüa xi mãng mac 75, tuOng trong vâ ngoài nba san màu sang dçp. Nên, san 
scr ding gch Granit KT 600x600mm; khu v sinh lát gch Ceramic KT 
300x300mm, tlx&ng op g.ch Ceramic KT 300x600mm cao 2,7m (den cot trân 
thach cao chju am). Trân toàn b các phOng bang thach cao khung xuang chIm. 
Bâc tam cap, câu thang lát dá granit t1r nhiên. H thông cüa di, cira so dung cira 
nhôm h Vit Pháp h 4500 dày 1,2mm và 4400mm dày 1,1mm, kInh an toàn dày 
6,38mm, kêt hçip cira di bang kInh thüy 1rc kinh dày 8,38mm, mt so cira di khu 
vrc câu thang, kho, lôi di thông vi phOng chiêu phim s1r diving cfra chông cháy; 
vách mitt dmg khung nhOm h Vit Pháp h 1100, kInh an toàn dày 8,38mm. 

+ H thng k thut cong trInh duqc thit k xây dçmg dng b, hoàn chinh, 
gôm: H thông din, chông set, diêu hôa khOng khI, cap thoát nuóc sinh hoat, 
thoát ni.r&c thai, thoát nuc mái, nixcc mt, h thông báo cháy tr dng, phOng cháy 
chta cháy. 

- xay dçrng hoàn chinh ha thng k thu.t (không bao grn ni that cong trInh) 
din, cp thoát niiâc, thông tin lien lac,  din nhç... di.rc dâu tii dOng b, thông 
nht; H thong san vu&n tng the và cOng trInh duc quy hoach, sap xêp laj,  bô trI 
khu cay xanh, ho niiâc, công, hang rào... 

2.3.3. K/ia tu'ng nim cdc vj tin bi cách mçlng: 

- Tá tr,: 

+ Kin trüc: gm 04 trl,1 ghép dá tir nhiên (co lOi b tong c& thép). 04 tri1 dá 
tao 3 lOi di, 1 lôi di giUa rng 7,59m (tInh hi tim tri den tim tri) và 2 lôi di hai ben 
rng 3,39m (tInh hi tim ti-ct den tim trii). Hai trii giUa cao 7,9m, hai trii biên ben 
cao 5,9m. Cánh cong gia cOng bang inox hp và inoc tam (rnàu nâu hoc sr 1 an 
mon hóa h9c t?o  màu) lien ket bàn, cánh m& quay bang bàn lé gOng. 

+ Kt cu: Móng dan b tong cM thép mac 250#. Xây bü d d trii gch be 
tong không nung VXM 50#. Ghép khôi bang mng dá, lOi BTCT. 

+ Hoàn thin: Lien kM keo dá chuyên dung, be mt tri dá diic cham boa van 
trang trI truyn thng & 04 mat. Cánh cong màu nâu nhat (màu go). 
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- Hv nu'ô'c: Hi hInh bat giác tao  cânh quan, có kich thutc: (47,8 x 16)m. 
Lan can dá bao quanh ho gia cong bang dá xanh Thanh Hóa. Co 2 iM di xu6ng h, 
giIa ho d.t h thông thiêt bj phun nuc ngh thut. Kè ho xây bang dá hoc, VXM 
100#, dt trén chân kè, chân kè do BTCT 250#, day ho do be tong dá 4x6, dày 20 
cm, phIa trén trãi lOp bun dày 60cm dê trông hoa sen, hoa silng. Ht có h thng 
thu nuOc mt và chãy tràn theo h thông thoát nithc ra h thông thoát nixOc khu 
virc chay phIa truOc khu tuOng nim. 

- Nhà tithng nim. 

+ Kin trüc: c.0 trüc mt bang hInh chct Nh (02 tôa chü Nht, Tin t và 
Hu cung ghép song song, kêt nôi bang máng thira luu chat lieu dng). Các tôa 
theo lôi dai  khoa, hai tang tam mái. Din tIch S=385m2  (bao gOm Ca: bc cap, dc 
khuyêt t.t, bôn hoa). 

+ Tiên t: kin trñc chng diem 2 t.ng mái, gm 3 gian 2 di: gian giüa rng 
3,3m; gian ben rng 3m; 2 di rng 3m; vi có 6 hang chân ct, nhjp hang ct cái 
3,3m, ct quân 2,05rn, cthiên l,65m. Dinh mái cao 9,45m (tInh tü cot nên cong 
trinh), chiêu cao tü nên Tiên tê (cot ±0.00) len den da tàu mái ha là +2,57m, da tàu 
mái thugng là +5,72m, den day thung luong là +8,8m. Vách g&  tuOng gach trân, 
cira thugng song ha bàn chay theo hang ct quân, tr ct quân den ct hiên là hành 
lang bao quanh Co lan can dá tai  hang ct hiên. VI mái thuçng theo kiu "thung 
chông ruOng giá chiêng, ha xà nách con chông", vi mái ha kiêu "ké bay", be mt 
câu kin go dic cham hoa van tinh xâo. 

+ H.0 cung: kin trOc chng diem 2 tAng mái, gm 1 gian 2 di: gian gifla 
rng 3,3m; 2 di rng 3m; có 4 hang chân ct (troll 1 hang ct cái phIa truOc - tric 
H), nhip hang cot cái 2,5m, ct quân l,16m. Dinh mái cao 7,02m (tInh t1r cot nén 
cong trmnh), çhiêu cao tr nén Hu cung (cOt ±0.00) len den da tàu mái ha là 
+2,57m, da tàu mái thugng là +5,lm, den da thugng luong là -l-6.45m. Vách go, 
cüa thung song ha bàn chay theo hang ct quail tao  không gian tuOng nim. VI 
mái thugng theo kiêu "chông ruOng giá chiêng", vi mái ha kiêu "ké, bay, qua 
giang", b mt cAu kin g dçic cham hoa van tinh xào. 

+ Kêt câu: Móng don BTCT 250#, trên cO h giAng BTCT. Két cAu khung, 
vj bang g Lim chju hrc (g có nguôn gôc hçip pháp), tu&ng bao xây gch chi d.c 
tuynel 220mm, ké mach  trân, khOng trát mat. 

+ Hoàn thin: Tu&ng lam mach  trAn không trát. Mái lgp ngói müi hài, b.c 
cAp lát dá xanh Thanh Hóa, nên lát gach gôm (500x500x40)mm. Ci~a di kiêu 
thuçng song ha bàn, vách dO l'çia theo kiêu truyên thOng, cua song go mt tnr6c 
Tin bái. Hoa van, con ging dO cot lap dçrng, dàp vua truyên thông quét son màu 
ghi nhat, ghi sAm. 

+ Din: day cap cAp din dn hang mic, ha  ngAm. Den chiéu sang ngh 
thut ben trong ni thAt và ben ngoài bang h thông den ri chiêu diem, den lông 
ánh sang yang Am áp dam bào không gian tam linh trang nghiêm. BO tn ô cam 
cong tAc phü hçp st'r diing và thâm mr kien trüc. 

- Lâu chuông - Liii trng: 
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+ Kin trüc: theo 1i phuang dinh, c diem, hai tng mái dao, m.t bang hlnh 
vuông, din tIch S=27m2. Khoãng each giüa các ct cái là 3m. Dinh mái cao 
6,48m (tInh t1r cot nên nba), nén nhà cao hon nén san 0,45m (03 bc cap). Chiu 
cao tir nên nhà den da tàu mái duói là 2,7m, den d tàu mái trên là 4,6m, den day 
thi.rçing li.rong +5,82m. 

+ K& c.u: móng don BTCT 250#, trên có h ging BTCT. Khung, vi kèo 
bang go Lim. 

+ Hoàn thin: nba d trng, không có h bao che. PhAn n ngôa quét son 
màu ghi sang, ghi sam, rnái lqp ngói müi hài màu nâu do. Hoa van con ging d.p 
trát vUa truyên thông. Nén nhà lát gch Bat (300x300x40)mm. Bó he, bc cap, 
chn bc, chân tang gia cong bang dá xanh Thanh Hóa. Trong lu chuông treo 
chuông dông. Trong lâu trông dt giá go, trên giá g dtt trông cái. 

+ Din: day cap c.p din den hang miic h ngm. B trI den chiu sang vào 
chuông trông (den ri duçic dt vào các vj trI khuât dê không gay mt m quan). 

- Nhà don tiê'p: 

+ Kin trüc: nba thOng hi bit dc, din tIch S=120m2, nhà 05 gian (01 gian 
ctâu lam khu v sinh nam nü, 03 gian gia lam không gian dOn tiêp khách, 01 gian 
cuôi lam ch 0 cüa nhân viên), bithc gian rng 3m, vi 4 hang chân ct (cot hiên là 
ct da), nhjp hang ct cái 2,95m, nhjp ct cái - ct quân 1,35m. Dinh mái cao 
5,15m (tInh tO cot nên nhà). VI mái thrçing theo kiêu" chông ruOng giá chiêng". 

+ Kt cu: Móng don BTCT 250#, trên có h ging BTCT. TuOng bao xây 
gch chi dc 220, VXM 50k, trát m.t VXM 75#. Khung vi kèo g Lim. 

+ Hoàn thin: Phn n ngOa quét son màu ghi sang, ghi sam, mái lçp  ngói 
mUi hài màu nâu dO. Hoa van con giOng däp trát vUa truyên thông. Nên nba lát 
gch Bat (300x300x40)mm. Bó h, b.c cap, chn bc, chân tang gia cong bang dá 
xanh Thanh Hóa. Cira g kiêu tht.rgng song h bàn, tithng hôi ci:ra chü Th9 dàp 
vUa truyên thOng. PhOng v sinh sO diing thiêt bj hin di, tir dng. Vách ngãn 
each niiOc bang vách nbc Compact, nên v sinh lát gch chông tron. 

+ Din: day cap c.p din dn hang miic ha ngm. B trI den chiu sang, 
qut, ô cam cong tãc... phü hcp tieu chuân va cOng näng sO diing. 

+ Cp thoát nuOc: Cp nuOc cho phOng v sinh bang ng c.p PPR 32, 20 
cp tO nguôn trung tam den thiêt b cong trmnh; Thoát nuOc bang h ông PVC 48, 
76, 90, 110. Xây drng be tlr hoai  ci1c b cho hang mitc dê xO 1 nuOc thoát nba v 
sinh sau do ducc dâu nôi vào h thông thoát nh.rOc chung cüa khu virc. 

- N/ia trung bay: 

+ Kin trOc: nhà tuOng hM bit dc, din tIch S120m2, nba 05 gian, buOc 
gian rng 3m, vi 4 hang chân ct (cot hiên là ct dá), nhjp hang ct cái 2,95m, 
nhjp ct cái - ct quãn 1,35m. Dinh mái cao 5,15m (tInh tO cOt nén nhà). VI mai 
thuvng theo kiêu "chOng ruOng giá chiêng". 
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+ Kt câu: Móng dan BTCT 250#, trên có h gi.ng BTCT. Ti.rông bao xây 
gch chi dc 220, VXM 50#, trát m.t VXM 75#. Khung, vi kèo bang g Lim. 

+ Hoàn thin: Ph.n n ngôa quét san màu ghi sang, ghi sm, mái lçip ngói 
mQi hài màu nâu do. Hoa van con giông däp trát via truyên thông. Nn nhà lát 
gch Bat 30x30x4cm. Bó he, bc cap, chn bc, chân tang gia cong bang cia xanh 
Thanh Hóa. Cüa go kiêu thu'cmg song h bàn, tu?mg hôi cfra chQ Tb9 dp vQa 
truyên thông. 

+ Din: day cap c.p din dn hang mc h ngm. Bô tn den chiki sang, 
qut, ô cam cong täc... phü hcp trlmg bay, sr dung. 

- Là hôath: Là hoá so Co mt bang hInh chtr nht, KT(1,73x1,53)m, trOng 
xây 03 mitt chän gió, d.rOi be dot có ham chira tro, ham chira tro cO cira thu tro, 
mái do bàn BTCT d 4 din mái, mái dan ngói mQi viên nhO màu nâu dO, mái cao 
2,53m. Cong trInh dtt vi trI khuât gió (sau nhà tuOng nim), 0 phIa cu& :huoTlg  
gió chü do. Be mt cong trInh: vách, bO mái, dam, kim nóc, dao mái to dap hoa 
van trang trI. Móng bang xây gch be tong không flung, VXM 50#. 

- Nhà kj5 thuât: 

- Kin trüc: kiu tuOng hi bit dc, hai mái d6ctrix0c sau. Mt b.ng nha 
hInh chü nht, KT:3.2x3.6m, din tIch S=11.6m2. Chiêu cao dinh mái là 3,7m, 
tu0ng bao che xây gch be tOng không nung, VXM 50#, trát mt VXM 75#, c0a 
thoáng ch Th9, c1ra di gia cong bang go Lirn. Mái BTCT dO bàn nghiêng dan 
ngói müi màu nâu dO. Thiêt b cap nu0c, din tong, t1i diêu khiên... dugc bô trI tp 
trung trong hang miic nay. 

- Kt c.u: móng bang xây gch be tong không nung, VXM 50#, có gng 
BTCT 250# dinh móng. 

- Hoàn thin: tithng bao che, bO mái quét san màu ghi nht, ghi sam. Hoa 
van con giông däp vta truyên thông. Nên nhà lát gch gôm (300x300x40)mm. Bó 
he bng cia xanh Thanh Hóa. 

- Cdc hing mic phi trçr khác gm: lu huang cia - den cia, turng rào, dôi 
cay, b ngm, bãi Xe, ct c, biên cOng trInh, trii cia, vuOn cay lint nim. 

2.3.4. Cái 4io, nâng cap Quáng trwà'ng Tan Trào: 

3.4.1. Phá d cong trInh hin trng: san kh.u, khán dài, nhà v sinh, h 
thng bn hoa, cay xanh gay ânh hLr&ng m' quan, h thông giao thông tinh cia 
xuOng cap... 

3.4.2. TOn to các khu vrc, hang miic: 

- San nn m.t bang, Xây dmg san khâu, San quâng truOng, h thông giao 
thông ni b: 

+ Kt cu áo duOng loi 1, phân duOng lam m0i và mO rng, cac lop ti'r trên 
xung du0i: Be tong xi mäng mac 300, d 1x2, dày 18cm; lOp giây dâu; lOp dm 
cat, dày 2cm; cap phOi cia dam 1o.i I gia cô 6% xi màng dày 25cm 
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+ Kt c.0 áo dumg loai 2, phn dii?mg d be tong trén kt cu mt dithng 
hiên trang, the 1p  tir trên xuông duth: Be tong xi mäng mac 300, dá 1x2, dày 
18cm; 1&p giây dâu; lap dm cat, dày 2cm; kêt cu duang be tong hin trng. 

± Kêt cu áo d'tthng loai 3, phn dutmg dao khuôn viOn cay xanh, các 1&p tir 
trên xuông dui: Lát dá tir nhiên; vtta xi màng mac 100, dày 2cm; be tong xi mang 
mac 150, dá 2x4, dày 10cm; l&p giây dâu; iap dm dá dam, dày 5cm. 

+ Op lãt, dá quâng tnrang, via he: San lát dá mói có din tIch 1. 173m2, san 
lát dá trên nên be tong hin trng có din tIch 2.741m2, san lát dá ri tir  nhiên có 
din tIch 290m2. San lát dá xanh KT 300x600x40mm, ben duâi dm iap be tong 
mac 250 dày 20cm và san lát dá rôi t1r nhiên ben dual dm lap be tong mac 150 
dày 10cm. Bó via các tuyên duang diing loi bó via dá xanh KT 23x26x100cm. 

+ Nba ye sinh: Din tIch xây dirng 48m2; nba v sinh có 2 khu v sinh nam, 
nü riêng bit và 1 khu dành cho ngithi tan tat;  he tru&c rng 0,6m; ct nn 
(+0,00rn), cot san xung quanh nhà (-0,3m), cOt dinh mái (+4,15m). Móng tni be 
tong cot thép mac 200, kêt câu khung cot, dam giäng, san mái, lanh tO, sé no do be 
tong cot thép mac 200; tithng ngàn và bao che xây gch không nung mac 75, xây 
trát bang vUa xi mäng cat mac 75, cáccâu kin be tong cot thép trát vera xi màng 
cat mac 75; nên lát gch Ceramic chông tron 300x300mm, tu&ng ben trong op 
gch men kInh 300x600 cao 2,lm; cfra di, cira sO dung cira nhOm kInh, kInh ma 
dày 6,38mm; mái lcip ton dày 0,4mm, xà go thép hp 30x60x2mm; toànb nhà 
san 1 lap lot, 2 1&p màu. Lap d.t hoàn chinh các h thông din, h thông cap thoát 
nuâc cho cOng trinh. 

- Cay xanh: Cay xanh chü yu là các cay trang trI trng kt hcrp vai thãm CO 
de tao diem nhân cho khu vuc. 

- Khái dài, san kh.u: San kh.0 có din tIch 547,7m2, cot nn san khâu cao 
han ct san quãng tnrang +1,35m. Kêt câu, vt lieu sir dung chInh: Móng ho nen 
xung quang xây gch không nung; Giàng bang BTCT mac 200; Nen Iát dá màu 
ghi xám KT 600x600x40mm ket hp so le viên 300x300mm màu den, ben duói 
dm iOp be tong mac 150 dày 15cm. Bàn bc tam cap do BTCT mac 200, bc xây 
gch không nung và lát dá nguyen khOi mt san ghép tam KT 100x150x350mm. 
Ram doe cho nguai tan t.t, móng và tuO'ng lan can xây gch không nung, bàn san 
và ging tuO'ng bang BTCT mac 200, nén lát dá Granit ti,r nhien khô m.t KT 
300x300x40mm. Tay vjn Inox D60 dày 1,4mm. 

- Tuang chn, bc tam cap: Móng và tuang chin, lan can và bc tam ctp 
xây g.ch khOng flung, bàn san tam cap và dam bang BTCT mac 200, m.t b.c lap 
d.t bang dá khi tir nhiên mt san KT 100x100x15mm, kè chan khu vLrc ten 
Quãng tru&ng p da xanh KT 300x600x40mm, tuang chãn Op dá tçr nhiên vào 
tu&ng lien két bach treo dá, lan can tam cap op dá xanh KT 300x600x20mm. 

- H thông thoát nu&c mua: Thoát nuâc mua khu vvc  quãng trtxang sudiing 
ng cng BTCT D500 chôn ngâm d9c theo cac tuyên duang ni b và dâu nôi vâi 

h thng thoát nuàc trong khu vrc; ho ga xây gch VXM M75, nap ga bang be 
tong due sin. Tong chiêu dài tuyên công: D500 dài 90m. 
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- H thng din chiu sang: Ngun din chInh cp cho quâng trung là 
nguôn din 3 pha 300W/220V di.rçic lay tir tram biên áp cfia khu virc. Den hat cay, 
duqc bô tn duói nhttng gôc cay ion; Den nâm O,6m ducc bô trI d9c các lôi di do 
trong cong viên; ct den cao áp 8m, duc bó trI ti san quáng tri.thng, dcc các triic 
duông chinh; den câu 4 bong duçc bô trI ti khu vrc bâi cO cña quàng tnii&ng. 

- H thêng c.p nuoc: H thng cp nuóc duçic thit k d cp niiâc tuói cay 
cho các bon boa, cap cho dài phun nithc trong khu vrc quàng tri.thng. Dthng ng 
sir diing ông nhira HDPE D20-25-40. 

HI. KET QUA THAM JMNH THIET KE XAY DING 

3.1. Diu kin näng lirc cüa t chüc, cá nhân thrc hin khâq sat, lip, thit 
ké, dx toán xây dimg: Các nhà thâu chInh và nba thâu phii dà diêu kin thirc hin 
khâo sat, lap dir an, thiêt ké xây drng cong trInh. Ca nhân chü nhim, chü tn có 
chirng chi hành nghê phü hcip voi quy mô và iinh v%rc hot dng xây drng theo 
quy djnh. 

3.2. Si,r phü hçip cüa thit k BVTC so vâi thit kê Ca sà: Co bàn phii hcp. 

3.3. Si,r hcrp 1,2 cüa các giài pháp thit k xay drng cong trInh: Giãi pháp 
thiêt ké phii hçip v&i diêu kin dja hInh, dja chat cüa khu vrc. 

3.4. Sir tuân thñ tiêu chu.n áp ding, quy chun k thi4t, quy djnh cüa pháp 
luat ye sü diing vt 1iu xây dimg cho cong trInh: Ho so thiêt ké bàn ye thi cong các 
hang miic co bàn tuân thu drng các quy chuân, tiêu chuân xây drng hin hai±. 

3.5. Sir phi hçp cüa các giái pháp thi& k cong trmnh voi cong näng sr dicing 
cüa cong trinh, mirc d an toàn cong trInh và dam bâo an toàn cüa cOng tninh Ian cn: 
Giài pháp thiêt kê xây dimg cOng trmnh phü hçTp vâi cong nAng sü dung, khoãng 
cách tü cong trInh den các cong trInh lan cn dam bão yêu câu ye an toàn trong qua 
trInh thi cOng và sü diing. 

3.6. Sr tuân thu các quy djnh v BVMT, phông, chông cháy, n: Tuân thu. 

IV. KET QUA TIIAM DINH  Dli TOAN XAY DIJ'NG 

4.1. Kim tra sir phü hgp kMi iucing cong tác xây dmg, chüng 1oi và s 
lugng thik bj trong dir toán so vOi kh& lugng, chüng ioti và so luçing thiêt bj tInh 
toán tir thiêt kê xây drng: ca bàn phü hcTp. 

4.2. Kim tra tInh dñng dan, hçip l cña vic áp dng, vn dung dnh mirc d 
toán, giá xây dirng cüa cong trInh và quy dnh khác có lien quan trong vic xác 
djnh các khoãn m1ic chi phi cüa dir toán xây dmg cOng trinh: 

- V diing djnh mirc, don giá: Djnh mirc các cong tác xây drng ap dicing 
Thông tu 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa B Xây drng ye Ban hành djnh 
müc xây drng; Dan giá nhân cong theo VAn bàn so 193/SXD-CCGD ngày 
2 1/02/2020 cüa Si Xây drng; giá mt sO loi vt 1iu chü yêu, giá thiêt bj dugc 
1y theo cOng b giá s 1399/CBLS/XD-TC ngày 04/9/2020 cüa lien Sâ: Xây 
dirng - Tài chInh và tham khào giá thj truèng. 
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- V ap diing dnhmi:rc chi phi t 1, chi phi tu vAn và chi phi khác: Chi phi 
qun 1 dr an và tu van dâu tu xây d1rng cong trInh theo djnh rnirc cong bô kern theo 
Thông tu sO 16/201 9/TT-BXD; chi phi thâm djnh ho so thiêt ké bAn v thi cong và dr 
toán theo Thông tLr 34/2020/T[T-BTC ngày 05/5/2020 cüa B Tài chinh; chi phi thâm 
dijnh ho so mi thAu và thâm djnh kêt quA lira ch9n nhà thâu theo Nghj djnh so 
63/20141ND-CP; chi phi thâm tra, phê duyt quyêt toán, chi phi kiêm toán theo 
quy djnla tii Thông tu so 1 0/2020/TT-BTC ngày 20/02/202 0 cüa B Tài chInh; chi 
phi kiêrn tra cong tác nghim thu dua cong trInh vAo sr drng dLrçyc tm tinh theo 
Thông tu so 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 cüa B XAy dçrng; mt sO chi phi 
thrc hin ö giai don chuân bj dir an duçic cp nht vAo dir toán trén co si giU 
nguyen theo giá trj trong tOng müc dâu tir diêu chinh dã du9'c phê duyt. 

4.3. Giá trj c1 toán sau thm djnh: 137.573.8O8.000dng. 

(Mat train ba muui bay t)', iiàrn tram bay mztoi ba triu, tam tram linh tam nghIn dng) 

BANG TONG HOP DJ TON XAY D1G H4NG MJC CONG TRINH 

Do'n vj. dcng 

KhoAn miic chi phi 
Giá trj Chü du 

tir trInh 
Giá trj thm 

dinh 

Chênh lêch 
giarn ( 
tang (+) 

1 Chi phi xây drng 144.569.752.828 111.442.469.000 -33.127.283.828 

2 Chi phI thit bj 4.476.304.000 4.664.848.000 188.544.000 

3 ChiphiQLDA 2.788.651.723 2.172.368.000 -616.283.723 

Chi phi tu Vafl 
DTXD 

8.885.918.000 7.829.716.000 -1.056.202.000 

5 Chi phi khac 945.500.000 9 18.809.000 -26.691.000 

6 Chi phi dr phông 19.103.304.449 10.545.598.000 -8.557.706.449 

Tong cong 180.769.431.000 137.573.808.000 43.195.623.000 

(có bang tang hcip c4 toán chi tilt kern theo) 

4.4. Nguyen nhân tang, giAm chñ yu: 

- Chi phi xAy drng, thi&t bj giAm do: Chi phi xAy dirng cAc hang rnijc cOng 
trinh duçic thm djnh chua bao gOrn chi phi xây drng ci1a các hang miic sau: CAi 
t.o, tu b, phic hM các di tich dInh Tan TrAo, cim di tich lan Na Nua, clirn di tIch 
ATK - Kim Quan; Xây dirng cAc cOng trInh phát huy giA trj di tIch Tu b& ton tao 
tong the h thng ha tang k thut khi di tich (do hO so thiêt kê bAn ye thi cOng và 
dr toAn cüa cAc hang rnic cOng trInh chua dArn bAo diu kin d th?c hin thâm 
djnh); Diu chinh lai  mt s kh& luçng tInh chua dung theo bAn ye thit kê; diêu 
chinh giá mt s loai vt 1iu, thit bj cho phi hçrp vói mt bang giA tai  th?yi dim 
thm djnh. 
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- Chi phi quãn 1 dir an, tu vn du tu xây dirng, chi phi khác, dr phông 
thrc tInh 1i theo quy djnh hin hành. 

V. KET LUI.N VA MEN NGH 

5.1. Thi& k bàn v thi cong và dir toán cüa các hng mc cong trInh dü 
diêu kin dê phê duyt. 

5.2. Dê ngh chU du ttr và don vj tu vn chinh süa, hoân thin h so các 
hng mic dã duçic thâm d.nh theo ni dung thâm djnh tai  van bàn nay; khân 
truang hoàn thin ho so các hang miic con lai  dê trInh thâm djIih, phé duyt theo 
quy djnh dé dam bào các hng miic cOng trInh duccc triên khai dông b, dung tiên 
d thrc hin dir an dâ dugc phê duyt. 

5.3. D nghi chü d.0 tu sau khi khi cong chü du ti.r gi:ri báo cáo v cac 
thông tin cüa cong trInh theo Máu so 01 Phu luc I Thông tu sO 04/2019/TT-B  
ngày 16/8/2 019 cia BO Xáy dung  ye S& Xây drng dê có ké hoch kiêm tra cOng tác 
nghim thu trong qua trInh thi cOng và khi hoàn thãnh thi cong xây dimg. 

Trên day là thông báo kêt qua thm djnh cüa S Xây dirng. D nghj chü d.0 
tu triên khai thc hin buâc tiêp theo ding quy djnh./. 

No'i nhân: 
- ChiX dau tis; 
- Liru VT - CCGD 



BANG TONG HQP D1Y TOAN 
tang Tan Trào và Phông chi&i phim; Khu tu'ông nim các v tin bi cácli mng; Quãng tru'ôlig Tan Trào thuc diy an du tu 

(Kèin theo Thông báo s 728/SXD-CCGD ngày 16/9/2020 cz' SóXáy dtng..) 
Dan vj tInh: ddng 

SiT Khoan muc ciii phi Ky liieu Dinh mile 
He 
so 

Cach tinli 
Clii 1)111  triroc 

thue 
Thue gia tn gia 

tang 
Clii phi san time 

I Clii phi xây diyng Gcpxd 101.311.335.769 10.131.133.576 111.442.469.000 
1 Bâo tang Tan Trào, phông chi&i phim - 33.272.006.154 3.327.200.615 36.599.207.000 

3 
2Khu ttthng niêm các vj tin b6i each mang 50.566.178.549 5.056.617.855 55.622.796.000 

caitto, nâng cAp quâng trtrrng TânTrào 15.884.351.070 .588.435.107 17.472.786.000 
4 Phôngcháychitacháy 1.588.799.996 158.880.000 1.747.680.000 
II Chi phi thit bi Gtb 4.240.771.623 424.077.162 4.664.848.000 
I Bão tang Tan Trào, phông chiu phim 3.712.727.562 371.272.756 4.084.000.000 
2 Khu tróng nim các vi tin bi each mang 171.404.061 17.140.406 188.544.000 
3 Câi tao,  nâng cApçp.iang trtr&ng Tan Trào 5 1.040.000 5.104.000 56.144.000 
4 Phông cháy chfra cháy 305.600.000 30.560.000 336.160.000 

III Chi phi quãn 1 thy an Gqlda ,871 % x 105.552.107.392 1.974.879.929 — 197.487.993 2.172.368.000 
IV Chi phi tir vAn du hr xây dirng Gtv 7.117.924.159 711.792.416 7.829.716.000 
1 

2 

3 

4 

Chi phi lap báo cáo n_ghiên cCru khá thi Gtvl theo hqp ding 450.909.091 45.090.909 496.000.000 
Chi pill khão sat, Ip thit k ban e thi cong V 
du toan 

Gtv2 

Gtv6 

Gtv7 

theo hap dng 3.627.702.727 3 62.770.273 

1 .891 .067 

337.089 

3.990.473.000 

20.802.000 

3.708.000 

Chi phi ip HSMT, dánh giá HSDT gói thu tir 
vtn khào sat, lap thit k bàn ye thi cong và du' 
toán 

x 

theo TMDT 1 8.910.666 

Chi phi thm dnh HSMT, KQLCNT gói thAu tir 
van kháo sat, 1p thit k bàn ye thi cong và dr 
toán (Nghj djnh 63/2014fND-CP) 

theo TMDT 3.3 70.885 

5 Chi ph1giám sat thi cOng xây dung Gtv8 
2,686% 5.1 Báo tàngj'án Trào, phông chiluphim DD cd'p II 33.2 72.006.154 893.686.085 89.368.609 983.055.000 

52_ 
5.3 

Khutuzmg mém cac vi tiên bói cach mang DD cap iii 2,435 % x 50566178549 1 231 286 448 123 128 645 1 354 415 000 
ái tao, nâng_cápgáng trw?nig Tan Trào HTKTc4v III 

HTKTcáp IV 
2,152 % x 15.884351.070 341.831.235 34.183.124 376.014.000 

54 Phong chay chüa chay 2566 % x 1 588 799 996 40 768 608 4076861 44 84000 
6 Chi phi giam sat 1ptAt thiêt bi - 0tv8 0,844% x 4240 771 623 35 792 112 3 579211 39371 000 

7 
- 

Clii phi lap HSMT dánh giá HSDT ói thiu tu 
., . ., . 

van glam sat thi cong + lap datthietb 
Gtv9 0,561 % x 2.543.364.488 14.268.275 1.426.827 15.695.000 



STT Khoan muc clii phi Ky hieu Dinh mire 
He 
so 

Cach tinh 
Clii phi tru'oc 

thue 
Thue gia tn gia 

. 
tang 

. 
Clii phi sau thue 

8 
Chi phi thm djnh HSMT, KQLCNT gói thAu tu 
vn giám sat thi cong + 1p dat thit bj (Nghj 
djnh 63/20 14/ND-CP) 

GtvlO 0,100 % x 2.543.364.488 2.543.364 254.336 2.798.000 

9 
ChiphilapHSMT,dánhgiáHSDTgóithauthi 
cong xay dirng 

Gtvll 0,195% x 101.311.335.769 197.557.105 19.755.710 217.313.000 

10 
Cphuitm

•d1nhHSMT,KQLTgoitt 
cong (Ngh dnh 63/20141ND-CP) 

Gtv12 0,100% x 101.311.335.769 101.311.336 10.131.134 111.442.000 

Chi phI 1p HSMT, dánh giá HSDT gói thau 
mua sam, lap dt thiet bl 

Gtv13 0,367% x 

x 

- 

x 

x 

0,5 

x 

4.240.771.623 15.563.632 1.556.363 17.120.000 

12 
Chi phi thm djnh HSMT, KQLCNT gói thu. 
mua sam, lap dat thiêt bi (Nghi dmh 
63/2014/ND-CP) 

Gtv14 0,100% 4 240 771 623 

theo dr toán 

- 

4 240 772 424 077 

13.818.182 

4 665 000 

13 

Y  

1 

Chi phi kim djnh cht hrcrng, dánh giá hin 
tr1ng nha bao tang cu 

Gtv15 

Gk 
- 

- 

138.181.818 152.000.000 

ChijhI khác __859.998.3 58.810.032 918.809.000 
Phi thm djnh thit k (Thông tr 34/2020/TT- 
BTC)x50/o 

Gk1 0,038 % 101.311.335.769 37.991.751 37.992.000 

2 

3 

5 
6 

7 

8  

VI 

2 

Phi thm c1nh drtoán (Thông tir 34/2020/TT- 
BTC)x50/o 

Gk2 0,036% 

0,208 % 

101.311.335.769 36.472.081 36.472.000 

PhI thm djnh dir an du tu xây chrng Gk3 theo TMT - 

theo TMDT 

17.901.000 17.901.000 
PhI thm djnh phê duyt thit k v phông cháy 
va chisa chay 

Gk4 

Gk5 

8.596.000 8.596.000 

Chiphi thm tra, p duyt quyt toán 127.028.210.000 
127.028.210.000 

83.838.184.703 

170.937.214 170.937.000 
Chiphi kirn toáii dc 1p Gk6 

Gk7 

0,317%x 

0,080% 

521.029.776 52.102.978 573.133.000 
Phi bão him cong trInh - clii tInh cho nhà bâo 
tang + khu tuâng nim các vl tin bM (Phi.i hic 7 
- Thông tix 3 29/20 16/TT-BTC) 

67.070.548 6.707.055 73.778.000 

Kim tra cong tác nghim thu 20,000 % 2.543.364.488 508.672.898 50.867.290 559.540.000 
Phi bao ye môi truong dOi voi dt dao ye däp, 
datdôdi,phethaixaydirng - 

tai tinli 
- ------.-.---- 

100 000 000 

958.690.752 

100 000 000 
- 

Chi phi dir phông Gdp pp 5l8 

9.586.907.5 18 

10.545.598.000 
Chi phi dr phông cho yu t khi krcmg phát 

 si nh 
Gdpl 8,30% 958.690.752 10.545.598.000 

Dix phông do tri.rçt giá Gdp2 

TONG CQNG 125.091.817.367 12.481.991.932 137.573.808.000 
2 



UBND TINH TUYEN QUANG 
SO.  VAN HOA, THE THAO 

VA DV J4CH 

S6: 302/QD-SVFITTDL Tuyén Qucing, ngày 13 tháng 9 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic f hê duyt kt qua kra chQn nhà thu thiyc hin gói tháu S6 03: 

Tir van khão sat, Ip thit k ban v thi cong và dy toán xãy dy'ng 
cong trInh thuc thy an: Bão quãn, tu bô, phc hOi vã phát huy giá tn 

di tich ljch sfr qu6c gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang 
gãn vri phát trin du 1ch dn nãm 2025 

GIAM DOC S VAN HOA THE THAO vA DU LJCH 

Can cz LULt Dá'u thdu ngày 26/11/2013; 

Cànc&Nghf dinh sô 63/2014/ND-CP ngây 26/6/2014 cüa C'hInhphñ Quy 
din/i chi tiêt thu hành Lu2t Dáu tháu ye hra chon nhà tháu; 

C!án  th Thông hr s 23/2015/1I'-BKHDT ngày 21/12/2015 cia Bç5 KI 
hoich và Dau tu Quy djnh chi tiCt 4p báo cáo dánh giá ho so' d thdu; 

Can th Nghj quyet so 18/NQ-HDND ngày 02/7/2020 cüa HDND tinh phê 
duyt chz trutrng ddu tu dy an Báo quán, (U bO, phc hOi vàphát huy giá trj di 
tic/i lich th quOc gia dác bitt Tan Trào, tinh TuyCn Quang gãn vO'i phát triên du 
Ifc/i dn näm 2025; 

C'ánth Quylt djnh s 1135/QD-UBND ngày 20/8/2020 cia Uy ban nhán 
dan tin/i ye vic phê duyt dy' an: Báo quán, tu bó, phyc hôi và phát huy giá trf di 
tIch lich th quOc gia dàc bitt  Tan Trào, tinh TuyCn Quang gán vó'i phát trién du 
if ch den nám 2025; 

Gán th Quylt dfnh sd 1141/QD-UBND ngày 21/8/2020 cüa Uy ban n/ian 
dan tinh ye vic phê duyt ké hoçzch ly'a chçn n/ia tháu giai don kháo sat, lap 
thié't id ban ye thi cong và dy' toán xáy dy'ng cOng trInh: Báo quán, tu bO, phyc 
hi và phát huy giá trf di tIch ifch th quôc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang, gn vài phát triCn du ifc/i den nàm 2025; 

àn cá Quylt d,inh s 273/QD-SVH77'DL ngày 2 1/8/2020 cia Giám dc Sà 
Van hóa, Th thao và Du if ch tinh TuyCn Quang ye vic phC duyt E-HSMT gói 
thdu s 03: Tzt van /tháo sat, 1p  thiêt ide ban ye' thi cOng và dc toán xáy dyng cOng 
trmnh Báo quán, (U bó, phyc hOi và phát huy giá trf di tic/i i/c/i si'c quôc gia dác bier 
Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vài phát triên du i/c/i den nám 2025; 

Can ci Quylt din/i S6 300/QD-SVH7TDL ngày 08/9/2020 cza S& Van hóa, 
The thao và Du i/c/i tin/i Tuyên Quang ye yic phC duyt diCu chinh E-HSMT gói 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lp - Tir do - Hnh phüc 



thiu so 03: lit vdn kháo sat, lap thiJt ke' ban ye thi cOng và dr Wan xay dy-ng cong 
trInh Báo quán, tu bO, phyc hOi và phát huy giá tn di tIch if ch th quOc gia dc bitt 
Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vái phát triên du Ifch den näm 2025; 

Cãn czr Báo cáo ddnh gid J-JSDXKT ngày /3/9/2020 và Báo cáo dánh giá 
HSDXTC ngày 13/9/2020 cia COng TNHH tu van xáy dyng An Phü Hung gOi 
tháu so 03: Tu van kháo sat, ip thiét ké bàn ye thi cOng và dy toán xdy dyng 
cOng trInh Báo quán, tu bO, phyc hói và phát huy giá trf di tIch ljch th qudc gia 
dc biçt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gãn v&i phát triên du ljch den nám 2025; 

Can cá Biên bàn thiwng tháo Hçip &ng ngày 13/9/2020 gii&i Sà Van 
hóa, The thao và Du 1/ch vài Lien dan/i COng ty CO phãn Dáu 1w Tan Minh va 
COn ty Co phán M9 thuçt và Xáy dtng Vit Narn và Cong ty CO phdn lit vain 
Thiét Ice - Xáy dwng - Kinh doanh Nhà ye gOi tháu sO 03: lit van k/iáo sat, içp 
thié't Ice bàn ye thi cOng và d toán xáy dyng cOng trInh Báo quán, tu bO, phyc 
hi và phát huy giá trf di tIch ijch th quóc gia dgc bitt Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang gán vói phát tniCn du if ch den nãrn 2025; 

Can th Báo cáo thárn dfnh  kIt qua lra chQn nhà thdu ngày 13/9/2020 
cza COng ty TNHH MTV 1w van thiét kC Tan Long gOi tháii sO 03. lit van kháo 
sat, 1p thiêt Ice bàn ye thi cong và dr toán xáy dyng cOng trInh Báo quàn, tu bO, 
phyc hi và phát huy giá trj di tIch ljch th quóc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên 
Quang gcn vói phát tniên du if ch den näm 2025, 

Xét d nghj cia Ban Quán 1) dy' an ti T& trinh sO' 02/TTr-BQL ngày 
13/9/2020 ye vic dé nghj phC duyt kCt qua lra chQn nhà tháu thec hiên gOi 
thdu so 03: Tw van kháo sat, 1p  thiét /ê bàn ye' thi cOng và dr Wan xáy dyng cOng 
trInh Báo quán, tu bO, phyc hOi vàphát huy giá ti-f di tIch if ch th quOc gia dc 
bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang gán vO'i phát triên du If ch den nàm 2025, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phé duyt k qua 1ira ch9n nhá thu thrc hin gói th&u s 03: Tu 
vn khâo sat, 1p thiêtkê ban ye thi cong vã dir toán xây drng cong trInh thuc 
dir an: Bão quãn, tu bô, phiic hôi và phát huy giá trj di tich ljch scr quôc gia dc 
bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän v&i phát triên du ljch den nàm 2025, vói ni 
dung nhu sau: 

1. Dcm vj trüng th&u: Lien danh Cong ty Co phn DAu tu Tan Minh và 
Cong ty Co phân M5 thut và Xây dimg Vit Nam vã Cong ty Co phân Tu van 
Thit k - Xây dimg - Kinh doanh Nhà. 

- Dja chi: So 473 Nguyn Trâi, phu&ng Thanh Xuân Narn, qun Thanh 
Xuân, Ha Ni. 

2. Giá trüng thâu: 3.990.473.000 dông 

('Bcng chu' Ba t), chin tram chin mtccri tr4u,  bIn tram b4' mu'cri ba nghIn dáng) 



GIAM BOC 

óa - The thao vâ 

dItuvenquang. 

13-09-2020 18:07: 
—07:00 

Au Thi Mai 

3 

3. Thii gian thirc hin hçp dng: 30 ngày. 

4. Hinh thirc hqp dng: Tr9n gói. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Iirc ké tir ngày k2. 

Các ông (bà): Chánh Van phàng Sâ; Thu tru&ng các cor quan, dn vj lien 
quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Noi nh?in: 
- Nhu Diêu 2 (thrc hin); 
- UBND tinh (thay b/c); 
- So K hoch vâ Dâu tu; 
-SOTàichInh; 
- SO Xây dirng; (phôi hcxp) 
- Kho bc Nhà ntrOc tinh; 
- Lien danh Cong ty CPDT TAn Minh và 

Cong ty CP MT&XD Vit Nam và 
COng ty CP TVTK-XD-KD NbA; 

- Cty TNHH MTV TVTK Tan Long; 
- Cong ty TNHH TVXD An Phc Hung; 
- Luu VT, KH-TC, BQLDA. 
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