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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình 

Các hạng mục phục vụ Sea games 31 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Các hạng mục phục vụ Sea 

games 31; 

Xét văn bản số 79/SXD-QLXD ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng về việc 

thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Các hạng mục phục vụ Sea games 31; 

Xét Thông báo số 112/TB-STC ngày 14/6/2021 của Sở Tài chính về việc 

thẩm định giá vật tư và thiết bị công trình Các hạng mục phục vụ Sea games 31; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 750/TTr-SVHTTDL ngày 20/7/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 224/TTr-SKH&ĐT ngày 28/7/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Các hạng mục phục vụ Sea 

games 31, với nội dung sau: 

1. Tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Các hạng mục phục vụ Sea games 31. 

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ Sea games 31. 

4. Quy mô đầu tư: 

- Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc sân vận động Thiên Trường. 

- Cải tạo sân tập thuộc Trung tâm thể thao thành tích cao. 

5. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

5.1. Cải tạo sân vận động Thiên Trường 

5.1.1. Cải tạo, sửa chữa khán đài A: 

a) Sửa chữa bên ngoài và bên trên khán đài A: 

- Sửa chữa bậc tam cấp lên xuống bên ngoài sân, bổ sung đường dốc cho 

người khuyết tật. 

- Quét vôi ve lại toàn bộ tường xung quanh sân, khán đài. 

- Sửa chữa toàn bộ cửa sắt 4 cánh lối vào khán đài, thay thế các ô kính cửa 

sổ bị vỡ. 

- Sơn lại 02 hàng rào khu vực khán đài Vip. 

- Thay mới toàn bộ ghế ngồi khu Vip khán đài A, tận dụng ghế ngồi khán 

giả ở khán đài B còn tốt thay thế vào những chỗ ghế ngồi khán đài A đã bị hỏng. 

- Làm mới Inox che khe lún ở khe lún trên khán đài. 

b) Sửa chữa các phòng chức năng bên trong khán đài A (tầng 1): 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại toàn bộ các mảng tường phía bên ngoài tất cả các 

phòng chức năng, trần nhà ngoài hành lang, lan can thang bộ và các mảng tường 

phía ngoài các cổng A1, A2, A3, A4, A5, A6 và lối đi Vip. 

- Các phòng phía bên trong giữ nguyên hiện trạng: Phòng kho 1, 2, 3, 4, 5, 

6; phòng điện 1, 2. 

- Phòng Vip1 + Vip2: Quét sơn toàn bộ tường trong phòng, thay mới trần 

thạch cao tấm thả khung xương nổi, thay thế toàn bộ thiết bị điện chiếu sáng, thay 

mới toàn bộ thiết bị vệ sinh; đục tường, làm mới cửa khung nhựa lõi thép đi từ 

phòng Vip1 + Vip2 ra hành lang; xử lý chống mối trong phòng Vip2. 

- Phòng tiếp khách: Xây tường ngăn tạo thành phòng Vip3, xây bổ sung 

phòng vệ sinh Vip3 nằm dưới chiếu nghỉ cầu thang, bóc dỡ gạch lát nền thay thế 

nền gạch bằng granite 60x60cm, lớp vữa chân tường bị bong mục bóc dỡ trát lại 

cao 1,0m. Vệ sinh, sơn lại tường trong phòng, làm lại nắp tấm đan bể nước phía 

trong phòng. Thay cửa sắt xếp bằng cửa inox xếp, thay cửa D1 bằng cửa khung 

nhôm hệ kính an toàn dày 8,38m, cửa D3 thay bằng cửa vách khung nhôm hệ 

kính cường lực dày 12mm; xử lý chống mối trong phòng Vip3 và phòng tiếp 

khách. 
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- Khu WC Vip: Vệ sinh và quét vôi ve lại toàn bộ tường và trần nhà, làm 

sạch lại các thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, thông tắc đường ống  nước thải, thay mới 

toàn bộ đèn chiếu sáng, thay mới 01 ổ khóa cửa đi vào khu WC nam; đục tẩy lát 

lại nền khu WC nữ bằng gạch ceramic chống trơn 30x30cm. 

- Phòng nhặt bóng và phòng ban tổ chức: Vệ sinh, quét vôi ve lại toàn bộ 

tường trong phòng, đục tẩy lát lại nền phòng bằng gạch ceramic; riêng khu vực 

nền nhà bị lún bổ sung lớp bê tông M200 dày 6cm trước khi lát. 

- Khu WC1 + WC2: Làm sạch lại các thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, thông tắc 

đường ống nước thải, thay mới toàn bộ đèn chiếu sáng. 

- Khu WC3 + WC4: Làm sạch lại các thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, thông tắc 

đường ống nước thải, lắp mới vòi xả nước, thay mới toàn bộ đèn chiếu sáng; làm 

mới toàn bộ trần bằng tấm Cemboard dày 3,5mm; đục tẩy, trát vữa xi măng và 

quét vôi ve lại toàn bộ tường trong nhà. 

- Khu WC5 + WC6: Thay mới 2 cửa đi; vệ sinh và quét lại vôi ve toàn bộ 

tường phía ngoài phòng. 

- Thông tắc đường ống nước thải, hút bể phốt ở toàn bộ các khu WC. 

c) Sửa chữa các phòng chức năng bên khán đài A (tầng 2) 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại toàn bộ các mảng tường phía bên ngoài tất cả các 

phòng chức năng, trần nhà ngoài hành lang, lan can thang bộ và khu vực sảnh 1, 

2, 3, 4. 

- Các phòng phía bên trong giữ nguyên hiện trạng: 4 phòng kho và khu WC 

7, 8, 9, 10; 

- Thay thế 02 bộ khóa cửa đi ở các phòng kho. 

- Đục và lát gạch lại phần nền tại sảnh 1 và sảnh 2 bằng gạch ceramic. 

- Lắp mới 03 téc nước inox 3000L, làm mới đường trục cấp nước đến các 

téc nước và từ téc nước đến các khu vệ sinh. 

- Trong phòng tập thể lực: Bóc lớp vôi ve hiện trạng, vệ sinh và quét vôi ve 

lại toàn bộ tường trong phòng và trần nhà, cọ gỉ, vệ sinh sơn lại 02 bộ cửa đi sắt. 

5.1.2. Cải tạo, sửa chữa khán đài B: 

a) Sửa chữa bên ngoài và bên trên khán đài B: 

- Sửa chữa bậc tam cấp lên xuống bên ngoài sân, bổ sung đường dốc cho 

người khuyết tật. 

- Quét vôi ve lại toàn bộ tường xung quanh sân, khán đài. 

- Sửa chữa toàn bộ cửa sắt 2 cánh lối vào khán đài: Thay mới bản lề, sơn lại 

cửa. 

- Tháo dỡ toàn bộ ghế ngồi khán giả khán đài B, thay mới. 
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- Sơn epoxy 3 lớp lại cạnh đứng bậc ngồi khán đài, mặt bậc ngồi giữ 

nguyên. 

- Làm mới inox che khe lún ở khe lún trên khán đài. 

b) Sửa chữa các phòng chức năng bên trong khán đài B (tầng 1): 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại tường phía ngoài tất cả các phòng chức năng, trần 

nhà ngoài hành lang, lan can thang bộ và các mảng tường phía ngoài các cổng 

B1, B2, B3, B4 và lối đội nhà + đội khách. 

- Các phòng kho 1, 2, 3 khu WC7 phía bên trong giữ nguyên hiện trạng. 

- Phòng đội nhà 2 và phòng đội khách 2: Thay mới trần nhựa bằng trần 

Cemboard dày 3,5mm, hệ thống đèn chiếu sáng, lắp đặt mới thiết bị vệ sinh trong 

phòng tắm; làm mới bê tông nền nhà và lát gạch ceramic 30x30cm. 

- Khu WC1 + WC2: Lắp mới các vòi rửa tay, bồn xả nước cho xí xổm; vệ 

sinh thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát; thay mới hệ thống đèn chiếu sáng + điện; thay 

mới 03 cửa đi vào khu WC, thay mới 03 bộ ổ khóa; đục tẩy, trát vữa xi măng, vôi 

ve phần chân tường phía ngoài  dọc trục 3 và 20 cao 1,1m. 

- Khu WC3 + WC4: Vệ sinh toàn bộ thiết bị vệ sinh và gạch ốp lát; thay mới 

toàn bộ đèn chiếu sáng. 

- Khu WC5 +WC6: Vệ sinh toàn bộ thiết bị vệ sinh, lắp mới các vòi rửa tay; 

thay mới toàn bộ đèn chiếu sáng; thay mới trần nhựa bằng trần Cemboard dày 

3,5mm; thay mới 03 bộ khóa cửa đi; đục tẩy, trát xi măng, vôi ve tại vị trí khe lún 

trục 8* và 15; làm mới bê tông nền nhà và lát gạch ceramic. 

- Thông tắc đường ống nước thải, hút bể phốt ở toàn bộ các khu WC. 

- Phòng tắm + thay đồ của đội nhà 1 và đội khách 1: Vệ sinh lại các thiết bị 

vệ sinh; thay thế toàn bộ hệ thống đèn đã hư hỏng. 

- Trong phòng đội nhà 1 đục thông cửa (120x240cm) để mở rộng phòng; 

làm mới trần Cemboard dày 3,5mm và hệ thống điện bên phía phòng mở rộng. 

- Chuyển phòng kho 5 thành phòng y tế 1; phòng kho 4 thành phòng y tế 2; 

02 phòng  y tế theo hiện trạng chuyển thành 02 phòng trưởng đoàn; vệ sinh, quét 

vôi ve lại toàn bộ tường và trần nhà phía trong các phòng: 04 phòng trưởng đoàn, 

02 phòng y tế. 

- Làm lại bê tông nền và lát gạch ceramic 30x30cm khu vực lối vào đội nhà 

và lối vào đội khách. 

c) Sửa chữa các phòng chức năng bên trong khán đài B (tầng 2): 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại tường phía ngoài tất cả các phòng chức năng, trần 

nhà ngoài hành lang, lan can thang bộ và khu vực sảnh 1, 2, 3. 
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- Phòng kho (04 phòng) phía bên trong giữ nguyên hiện trạng, thay thế 04 

bộ khóa cửa đi. 

- Đục và lát gạch lại phần nền tại khu vực sảnh 2 và sảnh 3 vị trí bong vỡ. 

- Khu WC8, WC9: Lắp mới các vòi rửa tay, vệ sinh các thiết bị vệ sinh + 

gạch ốp lát; thay mới 02 bộ khóa cửa; thay mới hệ thống điện chiếu sáng, thông 

tắc đường ống nước thải. 

- Khu WC10: Làm sạch lại các thiết bị vệ sinh; thay mới đèn chiếu sáng; 

thay mới 01 bộ khóa cửa, thông tắc đường ống nước thải. 

- Lắp mới 03 téc nước inox 3000L và 01 téc nước inox 500L, làm mới 

đường trục cấp nước đến các téc nước và từ téc nước đến khu vệ sinh. 

5.1.3. Cải tạo, sửa chữa khán đài C: 

a) Sửa chữa bên ngoài và bên trong khán đài C: 

- Quét vôi ve lại toàn bộ tường xung quanh khán đài, bậc tam cấp. 

- Sửa chữa toàn bộ cửa sắt 4 cánh lối vào khán đài, thay thế các ô cửa sổ bị 

vỡ. 

- Sơn lại bậc ngồi trên khán đài. 

- Làm mới inox che khe lún ở khe lún trên khán đài. 

b) Sửa chữa các phòng chức năng bên trong khán đài C 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại toàn bộ tường và trần nhà tại các cổng C1, C2, C3, 

riêng phía trong các phòng chức năng giữ nguyên hiện trạng. 

- Khu WC3,4,5,6: Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh (trừ xí xổm), vệ sinh 

toàn bộ gạch ốp lát; thay mới hệ thống điện chiếu sáng; lắp mới 04 téc nước inox 

1500L cấp nước; thông tắc đường ống nước thải, hút bể phốt; làm mới toàn bộ 

cửa. 

5.1.4. Cải tạo, sửa chữa khán đài D: 

a) Sửa chữa bên ngoài và bên trong khán đài D: 

- Quét vôi ve lại toàn bộ tường xung quang khán đài. 

- Sửa chữa toàn bộ cửa sắt 4 cánh lối vào khán đài. 

- Sơn lại bậc ngồi trên khán đài. 

- Làm mới inox che khe lún ở khe lún trên khán đài. 

b) Sửa chữa các phòng chức năng bên trong khán đài D 

- Vệ sinh, quét vôi ve lại toàn bộ tường và trần nhà tại các cổng D1, D2, D3, 

riêng phía trong các phòng chức năng giữ nguyên hiện trạng. 

- Thay mới toàn bộ đèn tại các cổng vào. 



6 
 

 

- Khu WC3, 4, 5, 6: Thay mới toàn bộ thiết bị vệ sinh (trừ xí xổm), đục tẩy 

và ốp lát lại toàn bộ tường và nền; thay mới thiết bị điện; lắp mới 04 téc nước 

inox 1500L cấp nước; thông tắc đường ống nước thải, hút bể phốt; làm mới toàn 

bộ cửa. 

 - Trong phòng kho tại vị trí trục (1-2)x(A-B) đục mở lối cửa đi tại vị trí trục 

1(A-B), lắp cửa sắt cánh mở 80x200cm. 

5.1.5. Các hạng mục khác sân vận động Thiên Trường: 

- Sửa chữa, sơn lại 3 nước đối với 4 cánh cổng sắt lối vào sân vận động  

giữa các khán đài. 

- Sửa chữa mảng tường ốp gạch thẻ lối vào giữa các khán đài. 

- Làm mới 12 cột cờ bằng ống inox. 

5.1.6. Thiết bị: 

- Khán đài A lắp đặt 862 ghế ngồi Vip xanh, 180 ghế ngồi Vip đỏ, 24 ghế 

ngồi Vip đỏ có tay vịn. Khán đài B lắp đặt 7490 ghế ngồi khán giả. 

- Lắp đặt hệ thống máy bơm nước sinh hoạt: 04 máy bơm nước tăng áp 

2Hp-1.5KW. 

5.2. Cải tạo sân tập thuộc Trung tâm thể thao thành tích cao: 

Cải tạo lại mặt sân hiện trạng: Bóc lớp cát đen trên mặt sân hiện có và vận 

chuyển đổ đi, mua cát đen mới, san gạt đổ vào để trồng cỏ; trồng và chăm sóc cỏ. 

6. Đơn vị khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần BC&D. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.  

9. Tổng mức đầu tư:                                14.999 triệu đồng   

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 9.370 triệu đồng 

- Chi phí thiết bị: 4.152 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 374 triệu đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 864 triệu đồng 

- Chi phí khác: 146 triệu đồng 

- Chi phí dự phòng: 93 triệu đồng 

10. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

12. Tổ chức thực hiện: Theo quy định. 



7 
 

 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

     - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Lưu: Vp1, TTPVHCC, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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