
CQNG HOA xA HOI CII(J NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S6: ..i3/QDUBND Dà Nng, ngày IhI thángionám 2021 

QUYET B!NH 
V vic phê duyêt dir an du tir xy dirng 

Cong trInh: Cãi to, Hang cp trii s& UBND phirvng Xuan Ha 
Dia tiêm: 495 Trn Cao Van, P. Xuân Ha, Q.  Thanh Khê, TP. Ba Näng 

CHU T!CH U( BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cz Lut tO' chü'c chInh quyn a phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát tha dOi, bô sung mç5t so diêu cüa Luçt To chi'c Ch[nh phi và Luçt TO chj'c 
chInh quyên dja phctng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can ci2' Lc2t Ddu tir cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019; 

Can cu Lut Xdy dyng ngày 18 tháng 6 nám 2014, Lut tha dói bO' sung rnç5t 
sO diêu cza Lut Xây dy'ng ngày 17 thông 6 nàm 2020, 

Can thNghj dinh sO' 06/2021/ND-CP ngày 26 thông 01 nám 201] cia ChInh 
phü ye quán l chat lu''rig và báo fri cOng trinh xây dyng; 

Can cz' Nghi djnh sO' 15/2021/ND-CT ngày 03 thông 3 nám 2021 cza ChInh 
phi ye quán lj dy' an dáu tu' xáy dy'ng; 

Can thNgh djnh sO' 10/2021/ND-CP ngày 09 thông 02 nám 2021 cüa ChInh 
phz'i ye quán !3 chi phi dáu tu' xOy dyng, 

Can cz' Quyê't djnh sO' 2211 /QD-UBND ngày 25 tháng 6 nám 2021 cia 
UBND thành phô ye vic phê duyt chz tru'ong dáu tu' Cái tçio ndng cOp fry s& 
UBND phu'O'ng XuOn Ha; 

Theo d nghj cia S& Xây dy'ng tgi COng van sO' 7540/SXD-QLXD ngày 06 
thông 10 nOin 2021 ye vic thông ba'o kêt qua tháin djnh Báo cáo nghiên czu khá 
thi ctOu tu'xây dy'ng cOng trInh C'di tgo, nOng cOp try sà UBNDphu'Ong Xudn Ha. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyet dir an du tu xay d%rng cong trinh Cài tao, nâng cap trçi s& 
UBND phithng Xuân Ha vi các ni dung chInh nhu sau: 

1. Tên.dir an: Câi tao, nâng cp trii si UBND phiing Xuân Ha. 
2. Ngutyi quyt djnh du tu: Chii tjch UBND thành ph Dà Nang. 
3. Chü du tu kiêm quán 1 dr an: UBND qun Thanh Khê. 
4.Muctiêudutu: 

U BAN NHAN DAN 
THANH PHO BA NANG 
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Dau ttr xay dirng mo'i Hôi tnrng vã KMi lam vic cüa UBND phung Xuân 
Ha nhArn dam bâo diêu kin CG s vt chit dáp 1mg nhu câu lam vic cüa co' quan. 

5. Dja dirn xay dimg: 495 Trn Cao Van, phuOiig Xuân Ha, qun Thanh Khê, 
thành phô Dà Nng. 

6. Ngun vn du tu: Ngân sách thành ph. 
7. Nhóm dir an, loai, cp và quy mô cong trInh: Du an nhóm C, cOng trInh dan 

dçing, cap III. 
8. Thii gian thc hin: Näm 2021 - 2023. 
9. Tiêu chun, quy chun áp dçing chü yu: 

- TCVN 4319:2012 : Nha và cong trInh cOng cong; 
- TCVN 4601 :2012: Cong sâ co' quanhanh chInhnhànuo'c; 
- TCVN 9362:20 12 : Tiêu chun thi& k nn nhà và cong trmnh; 

- TCVN 2737:1995: Tái tr9ng va tác c1ng — Tiêu chun thit k; 
- TCVN 9379:2012: Nguyen tc co' ban v tInh toán xây dirng vâ nan; 
- TC\TN 5573:2011: K& cu gch da Va gch dá c& thép — TC thit k; 
- TC\TN 5574:20 18: Kt cu be tong c& thép — Tiêu chun thit k; 
- TCVN 5575 :2012: Kt cu thép — Tiêu chun thit k; 
- TC\TN 9345:2012: K& cu be tong va be tong c6t thép — Huàng dn k5 thut 

phông chông nlrt duó'i tác dng cüa khI hu nóng am; 

- Tiêu chun thit k cp thoát nuâc cong trInh, cp diên, diu hOa không khI, 
phông cháy chta cháy, chông set: TCVN 9207:2012; TCVN 9206:2012; TCVN 
3743:1983; TCVN 4474:1987; TCVN 4513:1988; TCVN 4605:1988; TCVN 
5687:1992; TCVN 5760:1993; TCVN 2622:1995; TCXD 46:1984; TCXD 
51:1984; TCXD 33:1985; TCXD 16:1986; 

- TCVN 4447:20 12: COng tác dt — thi cong và nghim thu; 

- TCVN 7957:2008: Thoát nixóc - Mang lixâi ben ngoài cong trInh. Tiêu chu.n 
thiêt kO. 

10. Don vj tu vn 1p Báo cáo nghien clru khá thi: Cong ty Ca phn Kin trtic 
và Xây dimg THS. 

11. Dan vi tu vn kháo sat da chit: Cong ty TNHH Khão sat xây dirng Quáng 
Thuân. 

12. Don vi tu v.n thm tra Báo cáo nghiên clru khã thi: Cong ty Ca phn tu 
van và quán 1 chat hrcxng SBFC. 

l3.QuymOdutu. 

a) Xây m&i kha nhà lam vic chInh kt hçp hi tru&ng 

- Phn tháo d: Tháo d khu lam viêc chInh 3 tang, khu hi tru&ng, nhà kho 
cnh hi trrng cp 4 hin trang aa xuang cp. 
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- Phn kin trüc: Xây mó'i khi lam vic chInh kt hçxp hi tru&ng vi quy 
mô 3 tang. Din tich xây dirng mó'i là 721 m2, thng din tIch san xây dxng 
(thông thng thng 2 tInh 50%) ia 2.071m2. 

b) Cài tao, nâng c.p san nn, cay xanh và h thng mu'cYng thoát nithc 

- Diên tich nn san cay xanh là 1 .600m2. Trong do có nên san Terrazzo 
màu xanh rêu 400x400x30mm, nn san Terrazzo màu ghi 400x400x30mm, nên 
be tong dá 1x2 mac250, nn gach granite 400x400mm, bó bn dá garnite 
nguyen thanh, cay xanh gm cay Bang dài loan, cay hoa dira c, cO lá g1rng... 

- H thng mirong thoát nirOc: Mi.rong be tOng dá 1x2 M200 khâu d BxH 
(300x500)mm chy bao quanh cong trInh vri chiu dài 88,2m. 

- H thng dithng ng cp nuóc: Durng éng dtp nixóc dirçic dâu ni vào h 
thng cap nuó'c khu vrc, s1r dung ng HDPE D32 chôn ngâm dat. 

c) Phân Thit bi 

Trang thit bj xây 1p cong trInh: He thng thit b mng; h thông diêu boa 
thông gió, h thng ni tht th 1 ci:ra; h thong camera; h thng hi tmông lón, 
h thng phông hpp nhO; h thing PCCC; h thng phit kin khãc. 

14. Giâi pháp thit k khi lam vic kát hçip hi trung 

a) Giâi pháp kin true 

- Tng 1 b tn sành, th 1 cra, tip dan, phông chü tjch, 2 phOng phó chü 
tch, phông dja chinh xãy drng, phông phó chü tnh HDND, phông quy tc do 
thi,, phông toán, Van phOng UBND-HDND, phOng kho, 2 phOng v 
sirth....;Tng 2 b trI 1 hi tnthng iOn 300 ch, phOng hpp iOn, phông truyên 
th6ng, nhà v sinli...; Tang 3 b trI phông tu pháp, phOng van hóa thông tin+kho, 
phOng chuyen trách, phông doàn thanh nien, kho chuyên ngành, iihà v 
sinh. . .cüng h thng sãnh, hành lang chInh, hành lang phii và cu thang b kern 
theo.. 

- Nn, san, hành iang lát gtch granite nhám nhân to 600x600 Nn, san 
phông v sinh lát gch ceramic 300x300; ttthng trong phOng v sinh op gch 
ceramic 300x600 cao 2,70m. Bc cp cu thang, vin bo, ngch cCra lát dá 
granife tr nhiên. Tr&ng xay bAng gch be tOng kh6ng flung; trát va mac 75, 

dày 1,5cm, ha matic; lan son 3 nithc. Cia di, c'cra s dung cira nhôm cao cap 
(thong ducmg nhôm xingfa), 1p kInh cithng lirc dày 8mm. Khung bào v cra so 
inox 304. Lan can cAu thang và hành lang bang inox 304, tay vn D60 cao 1,4m. 
TrAn ye sinh sir dung trAn khung nhôm tm nhira thã 600x600 che h thông ông 
cap — th.oát nuOc. Vách ngàn v sinh sü dçing vách ngän compact HPL dày 
12mm. Thit bj v sinh diing hang chjnh hang. Mái thi& k chng thâm, chông 
nóng theo quy djnh Mài 1çp ton chng nOng. 

b) Giãi pháp kt cu 

- Phn nóng: Phuong an món don, móng dôi, chiu sâu chôn móng - 
2,1 Om. 
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- Phn than: He khung cot, dim, san be tong ct thép chju lu'c. KIch thuc 
cOt: 200x200 mm , 200x300 mjn , 200x350 mm, 200x400 mm, D400. KIch 
thu'ác dam: 200x300 mm; 200x400nim; 200x450nmi. Chiu dày san 120 mm. 

- Phn mái hi tnthng là kt cu thép lçp ton ch6ng nóng. 
c) Giái pháp ht thng k thut 
- Phn c.p din, chiu sang, chng set: 
+ Ngun diên cp cho cong trmnji là ngun diên 3 pha 380V, 50Hz thrcic ly 

tcr lithi din h? the ben ngoài di qua cong trinh. Ngun din nay duçrc cap dn tü 
din tong cUa tôa nhà dt ti tang 1 di ngm trong ng nliira HDPE. Tir tü din 
tong (TDT) cüa cong trInh dn dn tü diên thng sir ding cap rut dng CV di 
ngâm trong ông nhira chng cháy SP. 

+ Các thi& bj chiu sang diio'c Mp dat trong Cong trInh dáp irng các quy 
djnh. D rçi trung bmnh cüa các khu viic nhu sau: phOng lam vic 400 lux; sãnh, 
hành lang, kho150 lux; c.0 thang, nhà v sinhl5O lux. 

+ H thng din nhe. 
+ He tMng thông tin lien lac (he tMng LAN, dién thoai, am thanh, Camera 

anninh...). 

+ He tMng chfra cháy: gm he thng chüa cháy tçr dng, chüa cháy cun 
vôi ben trong và cuôn vôi ben ngoài, chüa cháy khI FM200 cho các phông din 
chInh vá bInh dp lira xách tay. 

+ Ch6ng set: He thng ch6ng set cong trinh sü' ding kim thu set tién dto 
ban kInh báo ye 63m.Tir kim thu set sr dung 02 cap dng bQc yang xanh 
1x95mm2  xung h thng tip dja an toàn chng set, các c9c nôi dat tirong tçr 
nhu he thông tip dia an toàn và các coc duac ni vói nhau bang dày dông trân 
M95. in tth nôi dat chng set phài dat  trI s yêu cu ~ 1 0. 

- Giâi pháp thi& k phn h tMng diu hôa khOng khI và thông gió: 
• + H tMng diu hôa sir diing loai cue bô dan 1anh treo tuông, giàn nóng dt 

trên mái cOng trInh, 

+ He thng thông gió v sinh si:r ding qut thông gió gän tithng. 
+ H thng cp gió tircji: si:r dung quat truc ni ng gió cp gió tiroi dn các 

giàn lanh và cp vào phOng. Luu lrnyng gió trai ti thiu cung cp cho mt nglx?Yi 
là 20m3/h. 

- Cp 11rn5'c: Nuic tir dumg ng cp nrn9c cüa thành ph chãy vào b nixc 
ngàm dt ngoâi nhâ, duGc cp len bn nuc trên rnái nh áp 1irc cña bom nrn9c 
sinhhoatdtong L 

-Thoátnuóc: 
+ Nuóc thai thu tr châu nra, thu san dLrac dn bâi các duàng ng nhãnh 

sau do chãy vâo ng dü'ng thoát mthc xám dt trong hp k thuât, và dan xuông 
ga thu ngoài nba: Sau dO thoát ra muong thoát nuc. Nrnc thai thu tir xi, tiéu 
nam duac dn bi các émg nhánh sau dO chày vào ông th'rng thoát nuO'c xi, tiêu 
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- 220.000.000 

13,864,081.000 

1 .446.022.953 

430.074.738 

1.487.780.106 

262.838.594 

647.646.609 
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nam dt trong hp k thu.t, dn xuéng b t'r hoai d.t ngm. Nuic sau khi x1t 19 

sa bô tai be tr hoi duc dn ra ga thu ngoài nhà. Sau do thoát ra muang thoát 
nuc ra h thông thoát chung cüa thânh ph. Nuóc mra tr mái thoát vào câu 
chän rae sau do theo tri1c 6ng dng thoát xung t.ng 1, dn ra ga thu ngoài nhà. 
Sau do thoát ra mucing thoát nithe cüa thành ph. 

+ Thoát nithc mt san khu b nuâc, ding phucing pháp thoát tr chãy. 

+ Hrn Iii hoi: Than xây gch the, np be tong cot thép. 

15. Tng mirc th.0 tu' dir an phê duyt: 17.918.444.000 dng (Mithi bay tj, 

chin tram mu'ô'i tam triu, bn tram bdn mu'cti bn nghIn dng,). 

Trong do: 

- Chi phi thanh 19 thu hM vt tu' 

- Chi phi xây dirng 

- Chi phi thi& bj 

- Chi phi quãn 19 dir an 

- Chi phi tu v.n d.0 tu xây dng 

- Chi phi kháe 

- Chi phi dir phông 

16. Nhüng diem c.n lu'u 9 
- Giám sat chat chë viêc tuân thii theo h sa d'r toán duc phê duyt; truà'ng 

hcxp có diêu chinh thit k lam ãnh hithng dn an toàn chju 1irc cUa cong trInh thI 
phãi giri thâm di:nh thit k diu chinh, b sung tnrâc khi thirc hin; 

- Trin khai thic hin các nôi dung 1uu 9, kin nghj ciia SO' Xây dimg ti 
Cong van s . 7540./SXD-QLXD ngây .O,/.4O./202  1 theo dung quy djnh. 

Biu 2. Giao UBND qu.n Thanh Khê chü tn, phi hçp vói các dcm vj CO 

lien quan chju trách nhim trin khai thirc hin dir an dam bão tiên d, chat 
luçmg, thanh quyt toán diing theo quy djnh cia Nhà nuOc. 

Diki 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc thrc hin kê tO' ngày k9. 

Diu 4. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan thành phô; Giám dôc các SO': 
Kê hoch và Du tLr, Tài chinh, Xây dung; Tài nguyen và Môi tnrô'ng; Giám doe 
Kho bc Nba nithc Dà Nang; Chü tch UBND qun Thanh Khê; Giám doe cong 
ty c phn kin tritc và xâyrng THS và Thu trtrO'ng các don vj có lien quan 

can cir Quyêt djnh thi hành./- 

No'inhth: . 

- Nhu' diu 4; 
- Lu'ur VT, SXD, DTDT.AO 

vin
ht

n-
15

/1
0/

20
21

 1
6:

38
:0

5-
vin

ht
n-

vin
ht

n-
vin

ht
n


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2021-10-14T16:25:05+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ký số bản sao văn bản điện tử!




