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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

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

 

Số: 64  /TTr-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày  29   tháng  5  năm 2018 
  

TỜ TRÌNH  
V/v đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
Công trình: Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất 

Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn 
 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 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 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 16 /11/2016 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng các hạng mục phụ 
trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng các hạng mục phụ 
trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn; 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phê duyệt điều 
chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các hạng 
mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn, với các nội 
dung chính sau: 

I. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng công 
trình đã được phê duyệt 

1. Tên công trình: Xây dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất 
Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
3. Tổ chức Tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần Đầu tư xây 

dựng và Kiến trúc Nam Thịnh. 
4. Mục tiêu đầu tư: hoàn thiện hạng mục công trình chính đã được được 

đầu tư, cũng như toàn bộ các hạng mục khác trong khuôn viên, tạo cảnh quan 
tổng thể công trình được đồng bộ. 
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5. Nội dung và quy mô 
- San nền: Tổng diện tích san nền 7.940m2 
- Cổng Tam quan diện tích xây dựng là 27,4m2. 
- Nhà treo chuông + khánh: 2 nhà, diện tích xây dựng 54,5 m2/nhà. 
- Am hóa vàng: diện tích xây dựng 5 m2. 
- Cầu cảnh và hồ cảnh: 01 cầu, chiều dài 22m; 01 hồ rộng 1.016m2. 
- Kè đá chắn đất cho tổng thể khuôn viên dài 384 m. 
- Tường rào (xây gạch, đắp hoa văn chữ “Thọ”), tổng chiều dài là 339 m. 
- Sân: Tổng diện tích sân là 4.429 m2; trong đó: sân tập trung diện tích 

2.114 m2; sân hành lễ diện tích 1.088 m2; sân phục vụ 1.227 m2. 
- Sân chạm rồng; bậc lối lên chính lên sân hành lễ, bậc lối lên xuống phụ. 
- Bục cột treo cờ Tổ quốc: 02 bục cột treo cờ. 
- Bồn cây, đường rạo: 05 bồn hoa; 360m2 đường dạo. 
- Cấp điện, cấp - thoát nước. 
6. Địa điểm xây dựng: Xã Quỳnh Sơn,  huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng sơn. 
7. Diện tích sử dụng đất: 7.940,0 m2.  
8. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 
9. Tổng mức đầu tư: 14.958.530.299 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng  11.751.093.082 đồng. 

- Chi phí thiết bị 558.777.573 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 277.419.721 đồng. 

- Chi phí tư vấn:   937.516.892 đồng. 

- Chi phí khác:  721.412.064 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 712.310.967 đồng. 

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu 
đãi người có công.  

11. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án 
12. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017. 
II. Tóm tắt quá trình triển khai thực hiện  
Sau khi thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp, đơn vị trúng thầu là 

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Sinh Thùy, tại Quyết định số 4931/QĐ- 
SLĐTBXH ngày 28/12/ 2016 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh 
Lạng Sơn về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng và lắp 
đặt thiết bị công trình và Hợp đồng số 29/2016/HĐ-XD, ngày 29/12/2016 giữa 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Doanh nghiệp tư nhân 
xây dựng Sinh Thùy. 

Công trình có liên quan đến diện tích đất chưa được bồi thường giải 
phóng mặt bằng đối với các hạng mục như: Hồ cảnh, sân vườn, cổng, tường rào, 
hệ thống kè đá, bồn hoa… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vào làm 
việc trực tiếp với UBND huyện Bắc Sơn và ban hành các văn bản đề nghị thực 
hiện giải phóng mặt bằng (Công văn số 1171/SLĐTBXH-KHTC ngày 
21/11/2016; số 94/SLĐTBXH-KHTC ngày 08/02/2017; số 507/SLĐTBXH-
KHTC ngày 10/5/2017). Ngày 15/5/2017, UBND huyện Bắc Sơn có Công văn 
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số 310/UBND-TTPTQĐ, trong đó UBND huyện cam kết phê duyệt và tổ chức 
giải ngân tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện trước ngày 
31/5/2017. Ngày 25/5/2017, UBND huyện Bắc Sơn ban hành Quyết định số 
3858/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ 
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (thu hồi 4.245,8 m2). Như vậy đến tháng 6 năm 
2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có mặt bằng để triển khai dự án. 

Nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị thi công cơ bản hoàn 
thành các hạng mục: Cổng Tam quan; Nhà treo chuông, treo khánh; Am hóa 
vàng: diện; Cầu cảnh và hồ cảnh; Kè đá chắn đất; Tường rào; sân tập trung; sân 
hành lễ; sân phục vụ; Sân chạm rồng; bậc lối lên chính lên sân hành lễ, bậc lối 
lên xuống phụ; Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước. Khối lượng thực hiện đến 
nay đạt 95% so với dự toán, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm 2018 (đang 
hoàn thiện hệ thống bồn cây, đường dạo và toàn bộ hệ thống sơn của công 
trình). 

III. Nội dung, lý do điều chỉnh 
1. Mục tiêu điều chỉnh 
 Điều chỉnh lại thời gian thực hiện dự án. 
2. Quy mô điều chỉnh 
 Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2018. 
3. Các nội dung khác cần điều chỉnh: Không có. 
4. Lý do điều chỉnh 
- Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (đến tháng 6 năm 2017, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có mặt bằng để triển khai dự án). 
- Các hạng mục của công trình tại giai đoạn này chủ yếu là thi công ngoài 

trời, trong năm 2017 thời tiết mưa nhiều và kéo dài cũng ảnh hưởng đến tiến độ 
công trình. 

Sở Lao động - Thương  binh và Xã hội kính trình UBND tỉnh xem xét, 
phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xây 
dựng các hạng mục phụ trợ, sân vườn và nội thất Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc 
Sơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;   
- Lưu: VT, KHTC. 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nông Thanh Bình 
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