
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TTr-SNN Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

 
 

TỜ TRÌNH 

Xin chủ trương thực hiện dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy  

và chữa cháy trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

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

số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc 

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; 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 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 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 16/2015/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công xây dựng tư xây dựng 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ Trưởng Bộ 

Công an Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy; 

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ/UB-XD ngày 09/12/2005 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt thiết kế TC và dự toán công trình Trụ sở làm việc của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 
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Căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kết luận Thanh tra số 44/KL-BCA, ngày 12/11/2018 của Bộ Công 

an về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối 

với UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 254/TB-CAT-PV05 ngày 31/01/2020 của Công an tỉnh 

về kết quả xét, phân loại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An 

toàn về an ninh, trật tự" năm 2019; 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn đồng ý chủ 

trương thực hiện dự án sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy Trụ sở làm 

việc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn với các nội dung như sau: 

I. Sự cần thiết đầu tư 

Trụ Sợ làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn 

được đầu tư theo Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng số 

1220/QĐ/UB-XD ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh và xây dựng hoàn thành từ 

năm 2007 là Công trình cấp III, 3 tầng với quy mô gồm diện tích xây dựng = 

869m2 và diện tích  sàn = 2.590m2, tại số 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, 

Xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay một 

số hạng mục phòng cháy, chữa cháy đã hư hỏng nặng, không sử dụng được và 

hệ thống chữa cháy bằng nước không có. Trong nhiểu năm qua, Văn phòng 

Sở đã nhiều lần sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để sửa những hạng 

mục thiết yếu, nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên mức độ sửa chữa chỉ là 

tạm thời và không đồng bộ. 

Một trong những hạng mục bị xuống cấp nặng là hệ thống phòng cháy và 

chữa cháy đã bị hỏng hoàn toàn, hệ thống họng cấp nước của tòa nhà văn 

phòng Sở chưa có theo quy định tại 8.1.1 TCVN 3890.2009, ảnh hưởng lớn 

đến công tác phòng cháy và chữa cháy, điều kiện làm việc cũng như hồ sơ lưu 

trữ tại cơ quan. 

Để đản bảo an toàn cho việc phòng cháy và chữa cháy Trụ sở làm việc 

sau nhiều năm hoạt động, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh 

Lạng Sơn đồng ý chủ trương thực hiện dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy 

và chữa cháy Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn.  

II. Nội dung đầu tư 

1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống phòng cháy và chữa cháy Trụ sở làm 

việc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Mục tiêu đầu tư: 

Sửa chữa những hạng mục hư hỏng hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

của trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT, tạo điều kiện đảm bảo an toàn 
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phòng cháy chữa cháy Trụ sở sau nhiều năm xây dựng. 

4. Địa điểm xây dựng: Số 118, dường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, Xã Hoàng 

Đồng thành phố Lạng Sơn.  

5. Quy mô thay thế, sửa chữa, lắp đặt: 

5.1. Xử lý toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc 

- Thay thế lắp đặt Trung tâm xử lý báo cháy;  

- Thay thế lắp đặt đầu báo khói; 

- Thay thế lắp đặt đầu báo nhiệt; 

 - Thay thế lắp đặt nút ấn báo cháy; 

- Thay thế lắp đặt chuông báo cháy; 

- Thay thế lắp đặt đèn báo cháy; 

- Thay thế lắp đặt nguồn dự phòng cho Trung tâm; 

- Thay thế lắp đặt điện trở cuối kênh; 

- Thay thế kéo dài dây tín hiệu; 

- Lắp đèn báo phòng; 

- Lắp đặt ghen bảo vệ cáp PVC; 

- Lắp đặt ống ghe vuông bảo vệ cáp điện; 

- Lắp đặt đèn chỉ lỗi thoát nạn (EXIT) có hướng; 

- Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố khẩn cấp; 

- Vật liệu phụ (Đinh, vít, nở, băng điện, thép, bu lông...) 

5.2. Kiểm tra tháo dỡ hệ thống báo cháy 

- Kiểm tra thử cảnh báo đầu báo, chuông, đèn, nút ấn báo cháy, đèn báo phòng; 

- Đo điện trở cách điện, kiểm tra tín hiệu hệ thống dây kết nối các thiết bị; 

- Tháo dỡ Trung tâm xử lý báo cháy; 

- Tháo dỡ đầu báo khói; 

- Tháo dỡ đầu báo nhiệt; 

- Tháo dỡ đế đầu báo; 

- Tháo dỡ chuông Báo cháy; 

- Tháo dỡ đèn Báo cháy; 

5.3. Đầu tư lắp đặt mới hệ thống chữa cháy bằng nước 

- Lắp đặt máy bơm chữa cháy động cơ điện;  

- Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm; 

- Lắp đặt ống thép tráng kẽm; 



4 

- Lắp đặt ống thép tráng kẽm; 

- Lắp đặt van khóa đồng; 

- Lắp đặt van một chiều đồng; 

- Lắp đặt cút thép tráng kẽm; 

- Lắp đặt tê thép tráng kẽm; 

- Lắp đặt kép thép tráng kẽm; 

- Lắp đặt măng sông thép tráng kém; 

- Lắp đặt tủ bảo quản vòi chữa cháy; 

- Lắp đặt lăng phun nước chữa cháy; 

- Lắp đặt cuộn vòi chữa cháy hoàn chỉnh; 

- Lắp đặt Van góc họng nước chữa cháy; 

- Keo rải cáp điền khiển máy bơn; 

- Đào nền đường bê tông lắp đặt ống thép; 

- Bê tông mặt đường; 

6. Đơn vị lập dự toán: Văn phòng Sở - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

7. Tổng mức dự kiến đầu tư: 930 triệu đồng (Chín trăm ba mươi đồng chẵn).  

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước. 

9. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

11. Kiến nghị: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt chủ trương thực hiện dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn với nội dung như trên làm cơ sở cho 

việc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. 
 
 

   

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và ĐT;  
- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- CA tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng: KHTC, QLXDCT; 

- Lưu: VT.VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 

 


		2020-06-12T14:11:20+0700
	Nguyễn Phúc Đạt


		2020-06-12T14:37:36+0700


		2020-06-12T14:37:36+0700


		2020-06-12T14:37:36+0700




