
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:  1672  /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8  năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  

Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập  
thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án  

hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

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;  

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều 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 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt 
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD ngày 17/10/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 
công trình hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Công văn số 4583/BNN-XD ngày 01/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc nội dung dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn 
Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư dự án hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 101/TTr-SXD ngày        
20/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

	 Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã 
Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ 
chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập 
thuộc hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án hồ chứa nước Bản Lải giai 
đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn. 

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

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng Khu tái định cư thôn Pò Háng, 
xã Bính Xá, huyện Đình Lập để bảo đảm bố trí tái định cư cho 80 hộ dân bị ảnh 
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hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh 
Lạng Sơn. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

4.1. Khu Trung tâm: Diện tích 5,62ha, vị trí xây dựng cạnh Quốc lộ 31, thuộc 
góc phía Tây Nam khu đất thực hiện dự án; đầu tư xây dựng hạ tầng để bố trí tái 
định cư cho 80 hộ dân, diện tích lô tái định cư từ 344m2 - 375m2/hộ, với các hạng 
mục đầu tư gồm: 

4.1.1. San nền Khu trung tâm: 39.484,86m2
. 

4.1.2. Đường giao thông Khu trung tâm: Tổng chiều dài 933,05m, gồm: 

- Tuyến số 01: 154,28m; 

- Tuyến số 02: 123,17m; 

- Tuyến số 03: 110,50m; 

- Tuyến số 04: 412,35m; 

- Tuyến số 05: 132,75m; 

4.1.3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác của Khu trung tâm: Hệ thống cấp 
điện; hệ thống cấp, thoát nước. 

4.1.4. Lớp học mầm non 

- Nhà lớp học: 01 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn = 113,1m2; 

- Nhà bếp: 01 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn = 42,2m2; 

- Các công trình phụ trợ: Sân, cổng, tường rào; hệ thống cấp điện; hệ thống 
cấp, thoát nước. 

4.1.5. Nhà Văn hóa 

- Nhà Văn hóa: 01 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn = 200,1m2; 

- Nhà vệ sinh: 01 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn = 18,2m2; 

- Các công trình phụ trợ: Sân, cổng, tường rào; hệ thống cấp điện; hệ thống 
cấp, thoát nước. 

4.2. Khu sản xuất 

Tuyến giao thông khu sản xuất: Tổng chiều dài tuyến là 950,77m, gồm: 

- Tuyến số 01: 569,68m; 

- Tuyến số 02: 381,09m; 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh   
Lạng Sơn. 

6. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Đỗ Văn Giáp; 

7. Địa điểm xây dựng: Thôn Pò Háng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh 
Lạng Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất:  426,15ha. 
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9. Loại, cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công); 

11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

11.1. Khu trung tâm 

11.1.1. San nền khu trung tâm: 39.484,86m2; 

Độ dốc san nền theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, cao độ san nền cao nhất 
350,11m, cao độ san nền thấp nhất 329,27m; độ chặt đất đắp nền k = 0,95. 

11.1.2. Đường giao thông khu trung tâm (tuyến số 01 đến 05) 

- Mặt đường rộng 2x1,75=3,5m; lề đường rộng 2x1=2m; độ dốc ngang mặt 
đường 1,5%; độ dốc ngang lề đường 4%; độ dốc dọc lớn nhất 11,42%. 

- Kết cấu áo đường các tuyến, từ trên xuống gồm: Lớp bê tông xi măng mác 
250, dày 16cm; lớp giấy dầu chống thấm; cát tạo phẳng dày 03cm; lớp móng cấp 
phối đá dăm loại 1 dày 10cm; đất nền. Lề đường gia cố bằng lớp đá dăm dày 16cm. 

11.1.3. Hệ thống cấp điện khu tái định cư  

Nguồn điện từ cột điện trung thế 35KV hiện trạng (vị trí cột số 98 lộ 373 
E13.2) cách khu tái định cư 1.436m, cấp đến trạm biến áp 180KVA - 35/0,4KV ở 
góc phía Tây Nam khu tái định bằng dây cáp AC3-50. Đường dây 35KV đi nổi, trên 
các cột bê tông ly tâm 16C. 

Từ trạm biến áp, điện được cấp cho các công trình thuộc khu tái định cư và 
sinh hoạt của các hộ dân bằng cáp AL/XLPE/PVC (4x50)mm2; cấp cho hệ thống 
chiếu sáng bằng cáp CU/XLPE/DSTA/PVC (3x25+1x16)mm2. Hệ thống cấp điện đi 
nổi, trên các cột bê tông ly tâm 8,5B. 

11.1.4. Hệ thống cấp nước khu tái định cư 

Nguồn nước cấp cho bể nước tập trung của khu tái định cư được lấy từ khe 
suối thuộc thôn Nà Tàng, cách 1.384m, sử dụng ống thép đường kính D=65mm và 
ống nhựa HDPE, đường kính D=50mm, D=40mm (trên tuyến có bố trí 01 Trạm 
bơm tăng áp). Nguồn nước từ Bể nước tập trung, do chênh cốt, tự chảy vào hệ thống 
ống cấp nước khu tái định cư, sử dụng ống HDPE, đường kính D=90mm, D=50mm, 
D=32mm, dọc các tuyến đường và dọc phía sau các lô tái định cư, để cấp cho các 
công trình thuộc khu tái định cư và sinh hoạt của các hộ dân. Hệ thống đường ống 
cấp nước đi ngầm dưới đất. 

- Công trình thu nước đầu nguồn, gồm: Bể lọc, ngăn thu nước, hố van xây 
dựng phía sau đập dâng nước hiện trạng của khe suối thuộc thôn Nà Tàng. 

+ Bể lọc và ngăn thu nước: Kích thước (1x1x0,8)m, đáy và thành bằng 
BTXM mác 200, nắp bằng bê tông cốt thép mác 200. Trong bể lọc chứa đá (4x6)cm 
để lọc nước. 

+ Hố van: Kích thước (0,8x0,8x0,7)m, đáy và thành bằng bê tông xi măng 
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mác 200, nắp bằng bê tông cốt thép mác 200. 

- Trạm bơm tăng áp:  

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích 
thước theo tim tường (3,22x3,22)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao nhà 4,05m, 
chiều cao tôn nền 0,3m; mái bằng.  

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng xây bằng gạch không nung; tường xây 
bằng gạch không nung; mái bằng bê tông cốt thép. 

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền bằng bê tông xi măng; tường trong, tường ngoài 
nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện; cửa sổ có hoa sắt, dùng 
thép vuông đặc tiết diện (12x12)mm.  

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho tủ điện tổng Trạm bơm lấy từ lưới 
điện chung của khu tái định cư. Từ tủ điện tổng cấp điện cho máy bơm nước bằng 
dây Cu/XLPE/PVC (4x10)mm2; cấp cho máy bơm định lượng bằng dây 
Cu/PVC/PVC (2x1,5)mm2; cấp ra ổ cắm bằng dây PVC(2x2,5)m2, ra đèn bằng dây 
PVC (2x1,5)mm2. Chiếu sáng trong nhà bằng đèn huỳnh quang dài 1,2m. 

+ Bể chứa tăng áp: Kích thước (4,66x4,66x2,1)m; đáy bể bằng bê tông cốt 
thép mác 200, dày 20cm; thành bể xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 
75; nắp bể bằng  bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. 

- Bể nước tập trung khu tái định cư: Thiết kế tương tự Bể chứa tăng áp. 

- Thiết kế PCCC: Xây dựng các trụ cứu hỏa dọc các tuyến đường. Trụ cứu 
hỏa đấu nối, lấy nước từ đường ống cấp nước sinh hoạt. 

11.1.5. Hệ thống thoát nước khu tái định cư 

- Hệ thống thoát nước mặt: Nước mặt theo độ dốc mặt đường và lề đường 
thoát vào hệ thống rãnh thoát nước B=1m, B=0,6m, B=0,4m, thoát ra suối ở phía 
Tây Nam khu tái định cư. 

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải từ các công trình của dự án và các lô đất 
tái định cư của các hộ dân, sau khi được xử lý tại bể tự hoại, thoát vào hệ thống rãnh 
thoát nước mặt của khu tái định cư, thoát ra suối ở phía Tây Nam khu tái định cư. 

11.1.6. Lớp học mầm non: Xây dựng trong khuôn viên khu đất rộng 
30x25=750m2 (xây dựng cạnh đường Quốc lộ 31). 

a) Nhà lớp học:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 
theo tim tường (10,5x9,6)m; chiều cao tầng 3,6m; chiều cao so với mặt sân: chiều 
cao nhà 6,46m, chiều cao tôn nền 0,36m; mái dốc lợp tôn.  

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép, đài và giằng móng 
bằng bê tông cốt thép; hệ cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép; tường xây bằng 
gạch không nung; mái lợp tôn trên hệ xà gồ thép hình, đặt trên tường xây thu hồi. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền phòng học lát bằng gạch ceramic kích thước 
(400x400)mm; tường ốp bằng gạch men cao 900mm; nền khu vệ sinh lát gạch 
ceramic kích thước (250x250)mm; tường ốp bằng gạch men cao 1.200mm; tường 
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trong, tường ngoài nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện; cửa sổ 
có hoa sắt, dùng thép vuông đặc tiết diện (12x12)mm. 

b) Nhà bếp:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 
theo tim tường (3,5x9,9)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao nhà 5,1m, chiều cao 
tôn nền 0,3m; mái dốc lợp tôn.  

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng xây bằng gạch không nung, giằng móng 
bằng BTCT; tường xây bằng gạch không nung; mái lợp fibro xi măng trên hệ vì kèo 
xà gồ bằng gỗ nhóm IV. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm; 
tường trong, tường ngoài nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa thép sơn tĩnh điện; 
cửa sổ có hoa sắt, dùng thép vuông đặc tiết diện (12x12)mm.  

c) Sân, cổng, tường rào: 

- Sân bằng bê tông xi măng mác 200, dày 12cm; 

- Cổng: Rộng 05m, gồm 02 cánh bằng thép, phía dưới bịt tôn, phía trên bằng 
thép hộp. 

- Tường rào đặc: Xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50; cao 
1,8m, tường dày 110mm; khoảng cách trụ 3m, kích thước tiết diện trụ 
(220x220)mm. 

d) Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho tủ điện tổng đặt tại Nhà lớp học 
lấy từ lưới điện chung của khu tái định cư. Từ tủ điện tổng cấp điện cho các hộp 
điện phòng và hộp điện Nhà bếp bằng dây Cu/PVC/PVC (2x4)mm2; dây ra ổ cắm 
dùng dây PVC(2x2,5)m2; dây ra đèn và quạt dùng dây PVC (2x1,5)mm2, dây dẫn 
được luồn trong ống nhựa xoắn, ngầm tường; Chiếu sáng các phòng bằng đèn huỳnh 
quang 2 bóng dài 1,2m. Chiếu sáng hành lang bằng bóng đèn ốp trần; thông gió 
nhân tạo dùng quạt trần sải cánh 1,4m.  

e) Giải pháp cấp, thoát nước: 

- Giải pháp thiết kế cấp nước: Nước từ hệ thống đường ống cấp nước chung 
của khu tái định cư được cấp vào bể chứa đặt nửa nổi, nửa chìm. Từ bể chứa nước 
được bơm lên téc đặt trên mái Nhà lớp học, từ đây nước được cấp cho Nhà bếp và 
các thiết bị dùng nước. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PP-
R và phụ kiện đồng bộ. 

- Giải pháp thoát nước: Hệ thống nước thải xí, tiểu được dẫn ra bể tự hoại, sau 
đó thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà, thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu 
tái định cư. 

- Nước mưa từ mái công trình và nước thoát sàn, được dẫn ra rãnh thoát nước 
ngoài nhà, thoát ra hệ thông thoát nước chung của khu tái định cư. 

11.1.7. Khu nhà văn hóa: Xây dựng trong khuôn viên khu đất rộng 
20x25=500m2 (xây dựng cạnh đường Quốc lộ 31). 

a) Nhà Văn hóa:  
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- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 
theo tim tường (10,1x18,6)m; chiều cao tầng 3,9m; chiều cao so với mặt sân: Chiều 
cao nhà 5,85m, chiều cao tôn nền 0,45m; mái dốc lợp tôn.  

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép, đài và giằng móng 
bằng bê tông cốt thép; hệ cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép; tường xây bằng 
gạch không nung; mái lợp tôn trên hệ xà gồ, vì kèo thép hình. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm; 
tường trong, tường ngoài nhà lăn sơn; cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép; cửa 
sổ có hoa sắt, dùng thép vuông đặc tiết diện (12x12)mm.  

b) Nhà vệ sinh:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Nhà 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 
theo tim tường (3,9x4,2)m; chiều cao so với mặt sân: chiều cao nhà 3,3m, chiều cao 
tôn nền 0,15m; mái bằng.  

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng xây bằng gạch không nung, giằng móng 
bằng BTCT; tường xây bằng gạch không nung; mái bằng BTCT. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch chống trơn kích thước (300x300)mm; 
chân tường trong nhà ốp gạch men cao 1.200mm; tường trong, ngoài nhà lăn sơn; 
cửa đi dùng cửa nhựa lõi thép. 

c) Sân, cổng, tường rào: 

- Sân bằng bê tông xi măng mác 200, dày 12cm. 

- Cổng: Rộng 05m, gồm 02 cánh bằng thép, phía dưới bịt tôn, phía trên bằng 
thép hộp. 

- Tường rào đặc: Xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50; cao 
1,8m, tường dày 110mm; khoảng cách trụ 3m, kích thước tiết diện trụ 
(220x220)mm. 

d) Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho tủ điện tổng đặt tại Nhà văn hóa, 
lấy từ lưới điện chung của khu tái định cư. Từ tủ điện tổng cấp điện cho hộp điện 
Nhà vệ sinh bằng dây Cu/PVC/PVC (2x1,5)mm2. Cấp ra ổ cắm bằng dây 
PVC(2x2,5)m2, ra đèn và quạt bằng dây PVC (2x1,5)mm2, dây dẫn được luồn trong 
ống nhựa xoắn, ngầm tường; Chiếu sáng trong Nhà văn hóa bằng đèn huỳnh quang 2 
bóng dài 1,2m. Chiếu sáng hành lang Nhà văn hóa và trong Nhà vệ sinh bằng bóng 
đèn ốp trần; thông gió nhân tạo dùng quạt trần sải cánh 1,4m.  

e) Giải pháp cấp, thoát nước: 

- Giải pháp thiết kế cấp nước: Nước từ hệ thống đường ống cấp nước chung 
của khu tái định cư được bơm lên téc đặt trên sàn mái Nhà vệ sinh, từ đây nước 
được cấp cho các thiết bị dùng nước. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa 
hàn nhiệt PP-R và phụ kiện đồng bộ. 

- Giải pháp thoát nước: Hệ thống nước thải xí, tiểu được dẫn ra bể tự hoại, sau 
đó thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà, thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu 
tái định cư. 
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- Nước mưa từ mái công trình và nước thoát sàn, được dẫn ra rãnh thoát nước 
ngoài nhà, thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu tái định cư. 

11.2. Khu sản xuất 

Các tuyến giao thông khu sản xuất (tuyến số 01, 02): Mặt đường rộng 2m; lề 
đường rộng 2x0,5=1m; độ dốc ngang mặt đường 1,5%; độ dốc ngang lề đường 4%; 
độ dốc dọc lớn nhất 11,3%. Đào rãnh thoát nước dọc tuyến, không gia cố rãnh.  

Kết cấu áo đường các tuyến, từ trên xuống gồm: Lớp bê tông xi măng mác 
200, dày 14cm; lớp giấy dầu chống thấm; cát tạo phẳng dày 03cm; lớp móng cấp 
phối đá dăm loại 1 dày 10cm; đất nền.   

12. Tổng mức đầu tư:  28.194.947.186,0 đồng 

- Chi phí xây dựng:   21.974.367.119,0 đồng 

- Chi phí thiết bị:         327.370.366,0 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:        522.306.692,0 đồng 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:     1.403.594.552,0 đồng 

- Chi phí khác:      1.404.131.441,0 đồng 

- Chi phí dự phòng:     2.563.177.016,0 đồng 

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện. 

15. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND 
huyện Đình Lập; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- C, PCVP UBND tỉnh;  
  các phòng: KTN, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
 


		2019-08-29T09:12:47+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-08-29T09:13:09+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




