
UBND TINH TUYEN QUANG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phuic 

S: /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 22 tháng 6 nàm 2020 

TO TRINH 
A A A A A A A A A 

Ve vice tie ngh tham d!nh  va phe duyçt chu triro'ng dau tir xay dirng cong 
trInh: Cal tio, sira chfi'a nhà lam vic và xây di'ng nhà thtrô'ng trc cüa 

Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang 

KInh gi'ri: - Uy ban nhân dan tinh; 
- Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

Can cir Lut Dâu tu cong so 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can cü Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Can cü Nghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü ye 
quán 1 du an du tu xây drng và Nghj djnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 
cüa ChInh phü si:ra di, bô sung mt so Diêu Nghj djnh so 59/201 5/ND-CP ngày 
18/6/2015 cüa ChInh phü ye quãn 1 dir an dâu tu xây drng; 

Can cu Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cUa ChInh phü v 
quán 1 chi phi du tu xây dimg và Nghj djnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 
cüa ChInh phü v quãn 1 chat luçmg và bão trI cong trInh xây dmg; 

Can cü Thông tu s 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa Bô Xây drng 
quy djnh ye phân cap cong trInh xây dimg và huOng dan áp diing trong quãn 1" 
du tu xây drng và hi.thng dan áp ding trong quãn 1 dâu tu xây dirng; Thông tu 
so 16/201 6/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây drng huóng dan thirc hin mt 
sO diêu cüa Nghj djnh sO 5 9/20 15/ND-CP ngày 18/6/2015 cUa ChInh phU ye quán 
1 dâu P.r xây drng và Thông tu so 18/201 6/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây 
drng quy djnh chi tiêt và huàng dan mtsô ni dung ye thâm djnh, phê duyt d? 
an và thiôt kê ban ye thi công; Thông P.r sO 15/201 9/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa 
BO Xây drng xác djnh giá nhân cong xây dirng và Thông tu s 16/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/201? cüa Bô Xây drng Huàng dn xác djnh chi phi quân 1 dr an và 
chi phi tu van dâu ti.r xây drng; 

Can cir Quyt djnh s 468/QD-UBND ngày 16/12/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang ye vic giao chi tiêu ké hoach phát trin kinh t - xa hi va 
dir toán ngân sách näm 2020; 

Can cü Quyet djnh sO 475aJQD-VHTTDL ngày 25/12/2019 cüa Si Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic giao dr toán ngân sách nhà nuâc näm 2020 cho 
Doàn Ngh thut dan tc tinh tinh Tuyên Quang; 

Can cü hin trng xuông cap nhà lam vic cUa Doàn Ngh thut dan tc 
tinh Tuyên Quang can phãi duc sira cha d dam bão yêu cu chit 1ung k 
thuât yà dam bão yêu câu s1r dirng hcip 1, thun tin; 



Sau khi xem xét Ti trInh s 12/TTr-DNTDT ngày 15/6/2020 cüa Doàn 
Ngh thut dan tc tinh ye vic de nghj thâm djnh và phê duyt chü trumg dâu 
tu xay dirng cong trInh: Câi tao,  si'ra chia nhà lam vic và xây dirng nhà thu&ng 
trirc cüa Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang, 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch kInh trInh Sâ K hoach và D.0 tu thm 
ctjnh, trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt chñ trung dâu tu xay dirng 
cong trInh: Cãi tao,  süa chüa nhâ lam vic và xây dirng nba thithng trirc cüa 
Doàn Ngh thut dan tc tinh; vài ni dung chInh, nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Cãi tao,  süa cha nhà lam vic và xây dirng nhà 
thi.r&ng trirc cUa Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 

2. Chü du tir: Doàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang. 
3. Ccv quan 1p báo cáo d xut du tir: Doàn Ngh thuat  dan tc tinh 

Tuyên Quang. 
4. Misc tiêu du tir: Cãi tao  sra cha nhà lam vic Doàn Ngh thut dan 

tc tinh Tuyên Quang dê dam báo yêu câu chat luqng k thut, m thut cüa nhà 
lam vic Doàn Ngh thut dan tc tinh phiic vi cho luyn tp và lam vic cüa 
can b, viên chüc, dién viên cüa Doàn. 

5. Loi và cp cong trInh: 
- Loai cong trinh: Cong trInh cong cong  (trii sr lam vic). 
- Cip cOng trInh: Cp IV. 
6. Ni dung, quy mô xây dirng: 
6.1. Câi tao, sira chta nhà lam vic 3 tng cüa Doàn Ngh thut dan tc tinh 

Tuyên Quang; vói quy mô xây dirng nhu sau: 
a) Biên hiu co quan: 
Tháo d bin hiu co quan dä hông và thay bin hiu co quan mâi. 
b) Tr.n phông hi trumg: 
Tháo dôr trn thach cao dâ hông vâ lam lai  trân thach cao mdci, có din tIch 

S = 343,39m2. 
c) Ba matit và son du cot, trn, tithng trong nba vi din tIch S = 

343,39m2. 
d) H thng cp din trong nhà: 
Tháo d toàn b h thng c.p din trong nhà cia hông và lam 1aj  mâi he 

thông cap din trong nhà. 
ci) Cfra di và ci'ra s: 
- Tháo d toàn b cüa di, cüa s6 thng 1, 2 và tng 3. 
- V sinh toàn b khuân cra và cüa tng 2 yà tang 3. 
- Son 'ai  toàn b ci'ra di yà cüa s tang 2 và tang 3; san 'ai  khuân cüa tng 1, 

2 và tang 3. 
- Thay th toàn b ctra di vâ cüa s tng 2 b.ng g nhóm IV, có din tIch S 

= 188,40m2. 
- Lp dirng cira khung s.t, khung nhôm D5 có din tIch S = 42,03m2. 
e) Hoa st cfra st,: 
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- Cao ri hoa st cira s có din tIch S = 871,99 m2  và son lai  toàn b hoa s.t 
cüasô. 

f) Se no, mái ht và mái nuâc: 
- V sinh và lang iai  sê nO, mái ht và mái rnrâc b.ng vüa xi màng cat mac 

75, có din tIch S = 130,39m2. 
- Quét dung djch chng thm sê nO, mái ht và mái nuc, có din tIch S = 

13 0,3 9m2. 
- Cao  bô 1rp son cü trén b mtt ti.rô'ng, cot,  dim, trn và son la  lap son mai, 

có tng din tich S = 862,729m2. 

6.2. Cng, hang rào: 
- Cao bô lap son cü và son iai  lap son mâi cánh cng và hoa sit, có din 

tIch S = 92,127m2. 
- Cao bO lap vôi Cu trii cng, trii hang rào và quét laj  3 niiâc mói. 

6.3. Süa chüa khu v sinh trong nhà: 
Tháo dà thit bj v sinh cti dã hông và thay th thit bj v sinh mOi. 
6.4. Xây d%rng nhà thu?ing trrc: 
Xây dirng nhà thuang trrc có din tich Sxd = 12m2, v&i quy mô xây dimg, 

cu th nhu sau: 
- Móng, tuông xây bang gch không nung, v&a, xi mäng cat mac 50, tithng 

trát bang vtta, xi mäng mac 50 và lu son màu sang dçp. 
- Mái bang d be tOng cOt thép mac 200, phIa trên lqp ton ma kern chng 

nóng, dày 0,4mm; xà go thép C(100x50x15x2)mm. 
- Nên nhà do be tOng mac 100, dày 100mm và lát bang gch Ceramic có 

kIch thuóc (500x500)mm. 

6.5. V ni dung chi ti& cit th dä th hin trên bàn ye thit k thi cOng và 
dir toán xây dmg kern theo Th trInh nay. 

7. Dir kin ting mfrc du tir: 1.999.844.000 d1ng. 
(Bang chic Mç5t t, chin tram chin mucIi chin triu, tam tram bn mut'i bdn 

nghIn dóng).Trong do: 
- Chi phi xây d1rng: 1.75 1.787.000 dng. 
-ChiphIquân1dirán: 52.267.000dng. 
- Chi phi tu v.n du tu xây dirng: 171.683.000 dng. 
- Chi phi khác: 24.152.000 dng. 

8. D!a diem xây drng: Tai  Doàn Ngh thut dan tc tinh, t 3, phi.thng 
Phan Thiêt, thành phO Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang. 

9. Ngun vn du ttr: Vn Ngân sách tinh cp näm 2020. Trong do: 
9.1. Näm 2020 dã duc cap 400.000.000 dng (Ban tram triu dng chn,) 

tai Quyêt djnh so 475aIQD-SVHTTDL ngày 25/12/20 19 cüa Sâ Van hóa, The 
thao và Du ljch ye vic giao dir toán ngân sách nhà nuac näm 2020 cho Doan 
Ngh thut dan tc tinh tinh Tuyên Quang. 
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GIAM DOC 

Th 

A Thi Mai 

Nc'i nhân: 
- Nhu kInh gCri (d trInh); 
- So Tài chInh; 
- Lãnh dao SO; 
- DNT dan tc tinh; 
- L.ru VT, KHTC. 

A A A ,, 9.2. So von de ngh bo sung nam 2020: 1.599.844.000 dong (MQt ly, nam 
tram chin mwcñ chin triêu, tam tram bón muc'i bôn nghIn dong,) dê dam báo dua 
cong trInh vào si di1ng trong näm 2020. 

10. Thôri gian thirc hin: Näm 2020. 
11. HInh thuc quail 1 dr an: Chü du tr trçrc tip quàn 1 vâ diu hành dir an. 
12. D kin t chirc thic hiên: 
12.1. Cc' quan quylt djnh du tw. Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang. 
12.2. Cci quan Chi du tw. Doàn Ngh thut dan tc tinh thuc Sâ Van 

hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang. 
Si Van hóa, Th thao và Du ljch d nghj Sc K hoach và Du Ui thm djnh, 

trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phé duyt chü truong dâu tu xay dmg cong 
trInh: Cãi tao,  sira chfta nhà lam vic vâ xây drng nhà thung trirc cña Doàn 
Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang dê Doàn Ngh thu.t dan tc tinh to chüc 
thc hin các bixâc tiêp theo di'ing quy djnh hin hành cüa Nhà nuóc ye quãn 1 dir 
an dâu tu xây drng và quân 1 chat hiçng cong trInh xây dirng. 
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