
THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH THEO CHƢƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI 

HẠNG MỤC: PHÒNG HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

A. THUYẾT MINH 

I. Căn cứ pháp lý  

1.Cơ sở nghiên cứu 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc: Quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng; 

- 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; 

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng 

nông thôn; Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;  

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 10/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn  mới;  

- Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế dầu tư Chương trình 

Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 21/3/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 

2020; 
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- Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 96/2013/NQ-

HDND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho 

các nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2014 - 2020; 

- Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ 

Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đối với một số công trình xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 4016 /QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt nhiệm vụ 

lập thiết kế - dự toán Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình (giai đoạn 2) các công trình xây dựng theo Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

- Thông báo số 343/TB-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 

Văn Thu tại cuộc họp giao ban ngày 03 và ngày 04/8/2015 về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; 

- Thông báo số 405/TB-UBND ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Trí Thanh tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn về thực hiện kế hoạch đạt chuẩn huyện 

nông thôn mới và thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2015; 

- Thông báo số 454/TB-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 

Văn Thu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam quý III năm 

2016. 

2.Các tài liệu tiêu chuẩn vận dụng trong nghiên cứu 

a. Tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc. 

Tiêu chuẩn, quy định áp dụng: Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ban hành quy chế công nhận trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; TCVN 

8794:2011, Trường Trung học - Tiêu chuẩn thiết kế. 

b. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu 

- TCVN 5574 – 2012. Kết cấu bê tông cốt thép; 

- TCVN 2737- 1995. Tải trọng và tác động; 

- TCVN 9379 – 2012. Kết cấu xây dựng và nền; 
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- TCXDVN 198 – 1997. Thiết kế bê tông cốt thép toàn khối; 

- TCVN 5575 – 2012. Kết cấu thép; 

- TCVN 9362 – 2012. Thiết kế nền nhà và công trình. 

c. Tiêu chuẩn thiết kế cấp điện – chống sét 

- QCVN 12-2014. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 

- TCN-18-84. Quy phạm trang bị điện; 

- Các quy phạm chuyên nghành điện: 11 TCN 18-2006; 11 TCN 19-2006 

- TCVN 9206-2012. Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình Công cộng; 

- TCVN 9207-2012. Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình Công cộng; 

- TCXD VN 394-2007. Lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện; 

- TCXD VN 9385-2012. Thiết kế chống sét cho công trình. 

II. Phạm vi áp dụng và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: Trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Nam.  

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông 

thôn mới. 

III. Nội dung thiết kế  

1.1. Nội dung và quy mô thiết kế  

Thiết kế phòng học trường trung học cơ sở với tổng diện tích sàn xây dựng 74,1m
2
, quy mô học sinh/ lớp: 45 

học sinh: 

- Phòng học 7,2m x 7,8m + hành lang 2,3m x 7,8m; 

1.2. Giải pháp kiến trúc 

- Hình thức, bố cục và màu sắc công trình cần phù hơp̣ với kh u vưc̣ đặt công trình . Hướng của các khối chức 

năng chính phải đảm bảo đón được gió chủ đạo về mùa hè. Tận dụng được ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng tối đa 

cho công trình. 

1.3. Giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu 

 a. Vật liệu: Vật liệu được áp dụng chung cho các công trình trừ những cấu kiện sử dụng vật liệu khác được 

chỉ định cụ thể trong bản vẽ thiết kế chi tiết. 
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- Bê tông lót dùng bê tông đá 4x6, cấp độ bền B3,5 (tương đương M50). 

Bê tông móng, cột, dầm và các cấu kiện khác dùng bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15 (tương đương M200) 

- Thép được sử dụng là loại thép cán nóng (khối lượng riêng 7850kg/m3). Tính chất cơ học của cốt thép phải 

tuân theo tiêu chuẩn TCVN 1651:2008. 

 b. Móng: Móng được thiết kế với cường độ đất giả định là 1,2kg/cm2. Trong quá trình áp dụng, khi thi công 

công trình cần báo cho phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện để xem xét, quyết định. 

 c. Hệ khung chính: Cột, dầm dùng bê tông đá 1x2 B15 tương đương M200. 

 d. Hệ thống kết cấu bao che: Tường xây gạch không nung VXM mác 50. Trát tường dày 1,5cm, vữa xi măng 

cát mịn mác 50. 

- Tùy từng địa phương có thể dùng vật liệu sẵn có tại địa phương mà không ảnh hưởng tới chất lượng xây 

dựng và thẩm mỹ kiến trúc. 

- Phương pháp thi công: cơ giới kết hợp thủ công, tận dụng nhân công tại chỗ. 

1.4. Giải pháp thông gió 

- Tư ̣nhiên: Thông qua hệ thống cửa ra vào, cửa sổ, đảm bảo yêu cầu thoát người và thông gió tự nhiên.   

1.5. Giải pháp thiết kế chiếu sáng - Kỹ thuật điện 

a. Thiết kế chiếu sáng – kỹ thuật điện:  

- Giải pháp được lựa chọn trong Thiết kế mẫu là sử dụng nguồn điện có sẵn. Phạm vị tính toán bao gồm 30 

mét dây nguồn từ lưới hiện trạng đến tủ điện chính. Khi triển khai, tùy thuộc vào vị trí công trình cần điều chỉnh 

khối lượng dây nguồn cho phù hợp với thực tế. 

 - Dây dẫn đi ngầm, luồn trong ống nhựa PVC. 

 - Ánh sáng chủ đạo dùng đèn huỳnh quang, ánh sáng trắng. 

        b. Chống sét : 

-  Công trình được bảo vệ chống sét đánh thẳng bằng các kim thu sét đồng Ф18, dài 1 mét. 

-  Cọc tiếp địa dùng cọc thép mạ kẽm L63x63x6 dài 2,4 mét. 

-  Dây nối các cọc tiếp địa dùng thép mạ kẽm -40x4. 

 Lưu ý: Đối với công trình đã nằm trong phạm vi bảo vệ chống sét của công trình khác thì không cần làm hệ 

thống chống sét. 
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1.6. Công tác hoàn thiện 

- Nền : Lát gạch ceramic 400x400 vữa XM cát vàng M75. 

- Cửa : Cửa khung cánh sắt hộp 40*80, dày 1,2MM. Khung cách lật sắt hộp 30*60, dày 1,2MM, kính trắng 

dày 5ly. 

- Toàn bộ nhà lăn sơn nước. 

- Mái :  + Mẫu THCS 01 lợp ngoái 22 viên/m
2
, li tô thép hộp 30x60mm dày 1,4mm, cách khoảng 267 mm. 

   

IV. Hƣớng dẫn áp dụng 

1. Phần thiết kế : 

- Phần móng công trình : - Khu vực đồng bằng được giả định với cường độ đất nền là 1.2kg/cm
2
 . 

   - Khu vực miền núi được giả định với cường độ đất nền là 1.3kg/cm
2
 . 

Khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát,đánh giá địa chất công trình và điều chỉnh phần thiết 

kế  móng đối với các công trình có cường độ đất nền nhỏ hơn giả định.  

2. Phần kinh tế xây dựng : (Xem phần dự toán trong tập thiết kế mẫu ) 

a. Định mức xây dựng : 

- Định mức phần xây dựng áp dụng theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD về việc công 

bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 

2012 của BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng -  Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung). 

- Định mức phần lắp đặt áp dụng công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của BXD về việc công bố định 

mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của 

BXD V/v công bố Định mức dự toán xây dựng -  Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung). 

- Quyết định số 1091/QĐ-BXD V/v vổ sung một số định mức theo công bố định mức xây dựng số 1776/BXD-

VP ngày 26/11/2011 của BXD. 

b. Vật liệu xây dựng: - Sử dụng xi măng PC40 khi xây dựng cấp phối vật liệu. 

 - Gạch xây sử dụng vật liệu không nung 

 - Các loại vật liệu khác phải đảm bảo chất lượng, đúng qui cách trong hồ sơ thiết kế. 

c. Giá vật liệu : Giá trong dự toán lấy tại Thành phố Tam Kỳ vận chuyển 10km đường cấp 3, trong quá trình 
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triển khai tùy vào giá thực tế tại địa phương Chủ đầu tư cần áp lại giá cho phù hợp. 

Khuyến khích nghiên cứu sử dụng hợp lý, phù hợp quy định các loại vật liệu hiện có tại từng địa phương. 

d. Phƣơng pháp lập dự toán : Theo Công văn số 555/UBND-KTTH ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Nam V/v hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn ngân sách hỗ trợ thực hiện các công trình theo cơ chế đầu tư đặc 

thù thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 
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B. PHẦN THIẾT KẾ - Mẫu THCS -01 
 

- Qui mô thiết kế : 

 

STT Tên phòng 
Diện tích  

(m2) 

Tỷ lê 

 (%) 

1 Phòng học (45 học sinh) 56,16 75,79 

2 Hành lang 17,94 24,21 

Tổng 74,1 100 

 

 - Giải pháp kết cấu chủ yếu: 

Kết cấu phần thân Kết cấu mái Kết cấu bao che 

Móng,dầm bê tông cốt thép đá 

1x2,M200. 

Mái lợp ngói 22 viên/m2, li tô thép 

hộp 30x60 cách khoảng 267mm, 

tường thu hồi, sàn mái BTCT. 

Tường xây gạch rỗng. 

Cửa pano sắt, kính trắng 5 ly. 
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STT Tªn vËt liÖu §¬n vÞ Khèi lîng

A CHI PHÝ VËT LIÖU
1 ¤ xy chai 0,132

2 §¸ d¨m m3 0,361

3 §¸ d¨m 1x2 m3 25,592

4 §¸ d¨m 4x6 m3 12,256

5 §¸ héc m3 7,608

6 §¸ chÎ Phíc Têng m2 14,6

7 §Êt ®Ìn kg 0,912

8 §inh ®ãng gç dµi 60 kg 0,106

9 §inh ®Øa c¸i 0,777

10 Bét mµu kg 0,291

11 §¸ tr¾ng nhá kg 49,386

12 Bét ®¸ kg 23,047

13 Bu l«ng M20-M27 c¸i 27,347

14 C¸t mÞn Ml=0.7-1.4 m3 8,078

15 C¸t mÞn Ml=1.5-2 m3 7,493

16 C¸t vµng ®æ bªt«ng m3 21,117

17 C¸t vµng Ml>2 m3 5,493

18 D©y thÐp kg 19,594

19 D©y thÐp buéc kg 25,681

20 G¹ch Cramic 40x40 m2 75,566

21  G¹ch kh«ng nung 6lç 75x115x170 viªn 13.566,809

22 G¹ch thÎ kh«ng nung 40x75x170 viªn 2.172,594

23 Gç ®µ gi¸o m3 0,0

24 Gç chèng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp m3 0,178

25 Gç v¸n cÇu c«ng t¸c m3 0,044

26 Gç v¸n nhãm 7 m3 0,075

27 Gi¸o thÐp kg 20,27

28 Níc lÝt 12.715,993

29 Ngãi ®Êt 22viªn/m2 viªn 1.653,236

30 Ngãi óp viªn 19,751

31 Que hµn kg 13,36

32 S¬n lãt chèng kiÒm ngoµi nhµ kg 14,406

33 S¬n lãt chèng kiÒm trong nhµ kg 44,042

34 S¬n ngoµi nhµ kg 26,844

35 S¬n s¾t thÐp kg 11,664

36 S¬n trong nhµ kg 62,371

37 Sika chèng thÊm kg 122,6

38 ThÐp h×nh kg 686,582

39 ThÐp tÊm kg 112,145

40 ThÐp trßn ®k14-18 kg 1.266,32

41 ThÐp trßn cã ®èt ®k 16 - 20 ( ngo¹i ) kg 2,1

42 ThÐp trßn D<=10 kg 1.204,943

43 Cét chèng thÐp kg 52,558

44 X¨ng lÝt 6,117

45 Xi m¨ng PC40 kg 14.122,4

46 Xi m¨ng tr¾ng néi kg 31,965

Tæng hîp vËt t

c«ng tr×nh: PHßNG HäC TR¦êng THCS - MÉU qn-THCS-01
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47 Cöa ®i s¾t kÝnh 5 ly ( cã hoa s¾t 14x14 

b¶o vÖ 14x14 dµy 1ly)

m2 10,812

48 Cöa sæ s¾t kÝnh 5 ly ( cã hoa s¾t b¶o vÖ 

14x14 dµy 1ly )

m2 9,576

49 Khãa cöa lo¹i thêng c¸i 2,0

50 Khung hoa BT 40x40 lan can viªn 9,0

51 Automat 1 pha - Lo¹i 20A c¸i 1,0

52 æ c¾m 3 chui 300/220V c¸i 3,0

53 §Ìn huúnh quang dµi 1.2m c¸i 19,0

54 Hép ®Ìn vµ phô kiÖn 1,2m - 1 bãng c¸i 1,0

55 Hép ®Ìn líp häc vµ phô kiÖn 1,2m - 2 bãng c¸i 9,0

56 Qu¹t trÇn c¸nh 1,2m ViÖt nam c¸i 6,0

57 Hép sè qu¹t trÇn c¸i 6,0

58 D©y dÉn 2x6mm2 m 30,6

59 D©y dÉn 2x2,5mm2 m 40,8

60 D©y dÉn 2x1,5mm2 m 173,4

61 D©y ®¬n E2,5mm2 m 40,8

61 Hép ®Þnh vÞ c¸i 8,0

62 MÆt n¹ c«ng tÊc c¸c lo¹i c¸i 3,0

62 C«ng t¾c ®¬n 1 cùc ngÇm c¸i 10,0

63 èng luån d©y nhùa ®êng kÝnh 24mm m 96,9

64 Kim thu sÐt D18, l=1m kim 3,0

65 D©y dÉn D10 m¹ kÏm m 37,8

66 D©y tiÕp ®Þa thÐp 40x4 m¹ kÏm m 38,85

67 Cäc chèng sÐt L63x63x6,l=2.4m cäc 11,0

68 èng nhùa UPVC d60mm m 20,2

69 C«n, cót, tª nhùa miÖng b¸t D60mm c¸i 8,0

70 Cån röa lÝt 0,338

71 Nhùa d¸n kg 0,09

B CHI PHÝ M¸Y TC
72 M¸y trén beton 250lÝt ca 3,906

73 §Çm beton (bµn) 1kw ca 1,165

74 §Çm beton (dïi) 1,5kw ca 3,263

75 M¸y vËn th¨ng 0,8tÊn ca 2,957

76 M¸y trén v÷a 80lÝt ca 2,158

77 CÇn trôc «t« 10T ca 0,193

78 M¸y hµn 14Kw ca 0,905

79 M¸y hµn 23Kw ca 3,093

80 M¸y c¾t g¹ch 1,7Kw ca 3,985

81 CÇn trôc th¸p 25tÊn ca 0,021

82 M¸y c¾t uèn thÐp 5,0Kw ca 0,877

83 M¸y ®Çm cãc ca 1,091

84 M¸y khoan cÇm tay 0,5kw ca 3,87

85 M¸y ®µo mét gÇu b¸nh xÝch 0,8m3 ca 0,033

C CHI PHÝ NC
86 BËc 3/7 c«ng 82,535

87 BËc 3,5/7 c«ng 193,276

88 BËc 3,5/7 ( Nhãm II ) c«ng 67,166

89 BËc 4/7 c«ng 185,18

90 BËc 4,5/7 c«ng 32,392

Trang 2


