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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng  

công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và 

 thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, 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 2171/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp 

nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình 

Lập, tỉnh  Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày        

13/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 

Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn Nông trường Thái 

Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị 

trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thuộc dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi và thị trấn 

Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 
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5. Địa điểm xây dựng: Thôn Quang Hoà, thôn Khe Bó, thôn Đồng Khoan, 

thôn Bản Chuộn, xã Cường Lợi và Thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Liên danh Công ty Cổ 

phần Tư vấn và Xây dựng thủy lợi Lạng Sơn và Chi nhánh tư vấn Đầu tư xây 

dựng công trình - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

7. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình 

7.1. Quy mô đầu tư xây dựng 

7.1.1. Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cường Lợi 

- Công trình đầu nguồn: Xây dựng 05 đập ngăn nước và 04 bể lọc đầu 

nguồn tại các thôn: Quang Hòa 01 đập ngăn nước, 01 bể lọc nước;  

Khe Bó 01 đập ngăn nước, 01 bể lọc nước; Đồng Khoang 02 đập ngăn 

nước, 01 bể lọc nước; Bản Chuộn 01 đập ngăn nước, 01 bể lọc nước. 

- Trạm xử lý: Xây dựng 04 trạm xử nước tại 04 thôn, gồm: Nhà đặt thiết 

bị bể điều hòa, nhà che dây chuyền công nghệ, đường dây hạ thế 01 pha và các 

hạng mục khác (sân bê tông, cổng, tường rào…) cho mỗi trạm xử lý nước. 

- Thiết bị trạm xử lý nước: Thiết bị khử trùng sử dụng tia cực tím (đèn 

UV) và 02 thùng lọc áp lực. 

- Mạng lưới đường ống: Tuyến ống nước thô, sử dụng loại ống có đường 

kính D90; tuyến ống nước sạch: Ống truyền tải sử dụng D90, D75, D50; Ống 

phân phối D32, D40, D50. 

7.1.2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Nông trường Thái Bình 

a) Phần phá dỡ: Nhà điều hành, Nhà bơm rửa lọc kết hợp nhà hoá chất, cụm 

bể lắng và bể lọc, bể chứa nước sạch, tường rào lưới B40; lắp đặt thiết bị lọc áp 

lực công suất 500m
3
/ngày đêm để cấp nước sinh hoạt phục vụ trong thời gian xây 

dựng công trình. 

b) Phần xây dựng: 

- Trạm bơm cấp I: Tận dụng công trình có sẵn, gồm cầu dẫn bê tông cốt 

thép các trụ đỡ và các tấm sàn bê tông cốt thép thu nước cấp cho dự án được lấy 

từ đập thủy điện Pắc Làng, thị trấn nông trường Thái Bình. Lắp đặt mới thiết bị 

trạm bơm cấp I, xây dựng đường bê tông đến trạm bơm cấp 1 dài 39m. 

 - Trạm bơm cấp II: Xây dựng mới trạm xử lý công suất 1.600m
3
/ngày 

đêm và hệ thống đường ống cấp nước, bao gồm các hạng mục công trình: 

+ Nhà trạm bơm kết hợp nhà trộn hoá chất; nhà che cụm lắng lọc; nhà điều 

hành; 01 bể chứa nước sạch 300m
3
 và lắp đặt thiết bị. 

+ Các hạng mục khác: Sân bê tông, tường rào, rãnh thoát nước và cột điện 

chiếu sáng. 

- Mạng lưới đường ống: 
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+ Tuyến nước thô từ trạm bơm cấp 1 đến trạm xử lý nước chiều dài 218m, 

trong đó: Ống nhựa đường kính D160 dài 204m; ống thép tráng kẽm đường kính 

D150 dài 14m. 

+ Tuyến ống cấp nước sạch: Ống truyền tải dài 6.606m, sử dụng ống nhựa 

đường kính D200, D140, D110, D90 và ống thép D200, D140, D125, D80mm.  

+ Tuyến ống phân phối, dịch vụ dài 10.741m đấu nối từ ống truyền tải, sử 

dụng ống nhựa loại đường kính D63, D50, ống thép đường kính D50, D40. 

7.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

7.2.1. Hệ thống cấp nước sinh hoạt liên xã Cường Lợi, huyện Đình Lập, 

Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 4 thôn gồm: thôn Quang Hòa, 

thôn Khe Bó, thôn Đồng Khoang, thôn Bản Chuộn với các công trình cụ thể: 

7.2.1.1. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Quang Hòa 

a) Công trình đầu nguồn: 

- Đập ngăn nước kích thước (5,4x1,1)m; cao trình đáy đập +222,7m, cao 

trình đỉnh đập +223,8m; tường ngăn bằng bê tông xi măng mác 200, dày 30cm.  

- Bể lọc kích thước (2x1,2x1,1)m, chia làm 2 ngăn, trong đó 01 ngăn lọc 

thô sử dụng đá (1x2)cm, 01 ngăn cấp nước thô; bể bằng bê tông xi măng mác 200, 

có đáy dày 20cm, thành dày 10cm; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

8cm. 

b) Trạm xử lý (công suất thiết kế 100m
3
/ngày đêm), xây dựng trên khu đất 

diện tích 274,3m
2
 (vị trí khu đất xây dựng: Phía Đông Nam và phía Tây Nam giáp 

đường, các phía còn lại giáp đất rừng của dân), gồm các hạng mục: 

- San nền: Diện tích san nền 274,3m
2
, cao độ san nền 199,40m. 

- Nhà đặt thiết bị: Bố trí tại góc phía Đông của khu đất, các giải pháp thiết 

kế cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình vuông, kích thước theo tim 

tường (3,22x3,22)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao 

đỉnh mái 4,8m; mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp kích 

thước (30x30x2)mm đặt trên tường thu hồi. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng băng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, có giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn mái 

bằng bê tông cốt thép mác 200 (sàn mái dày 10cm); móng, tường xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 75. 

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch đất nung, kích thước 

(300x300)mm. Tường trong, tường ngoài nhà sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; cửa đi, 

cửa sổ sử dụng cửa bằng thép dày 3mm, hoa sắt cửa sổ bằng thép vuông 

(10x10)mm, chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m.  

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy cột điện hạ thế số 2, lộ 1 cách nhà 

trạm xử lý 865m. Dây dẫn điện từ nguồn cấp đến công trình dùng dây dẫn điện 
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PVC(2x6)mm
2
 đi trên cột điện (22 cột điện gồm 2 cột điện H7, 5B và 20 cột điện 

bằng ống thép tráng kẽm d=80mm cao 5m). Móng cột điện H7, 5B bằng bê tông 

xi măng mác 150 kích thước (0,8x0,8x0,8)m; móng cột điện thép tráng kẽm bằng 

bê tông xi măng mác 150 kích thước (0,6x0,6x0,8)m. 

- Bể điều hòa: Đặt ngầm dưới mặt đất, xây dựng tại phía Tây của khu đất, 

kích thước (4,4x3,9x1,73)m. Bể bằng bê tông cốt thép mác 200, đáy và thành dày 

20cm, nắp bể dày 8cm; lót đáy móng bằng bê tông mác 150, dày 10cm. 

- Nhà che dây chuyền công nghệ: Bố trí tại góc phía Bắc của khu đất, các 

giải pháp thiết kế cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

(3,3x2)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao đỉnh mái 

4,44m (tính đến đỉnh mái). Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép 

hộp (50x50x5)mm đặt trên hệ vì kèo thép hộp (50x100x5)mm. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Nền bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

20cm; cột đỡ mái sử dụng ống thép đường kính d=100mm. 

+ Thùng lọc áp lực (số lượng 02 thùng): Thùng bằng inox kích thước 

(2,1x0,76)m; vật liệu lọc từ trên xuống gồm các lớp: Cát lọc thạch anh (0,6-

1,2)mm; sỏi (0,5-1,0)cm; đá (1x2)cm.  

- Các hạng mục khác:  

+ Rãnh thoát nước được bố trí ở phía Tây Bắc và phía Đông Bắc của khu đất 

dài 30,7m: kích thước rãnh (0,4x0,3)m; đáy và thành bằng bê tông mác 200 dày 10cm. 

+ Sân bê tông: Diện tích 72,4m
2
, các lớp kết cấu từ trên xuống dưới gồm: Bê 

tông xi măng mác 200 dày 10cm, bê tông lót mác 150 dày 5cm, lớp ni lông. 

+ Tường rào bố trí xung quanh trạm xử lý: Tổng chiều dài 40,4m, móng 

xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, chân tường rào cao 0,6m xây 

bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, thân tường rào bằng lưới thép 

B40, trụ tường rào xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75 kích thước 

(0,22x0,22x1,3m). Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

+ Cổng mở 2 cánh, kích thước một cánh (0,8x1,8)m bố trí phía Nam của 

khu đất. Cổng được gia công bằng thép hộp (40x100x3)mm, thép đặc (14x14)mm 

liên kết hàn, liên kết cánh cổng với cột bản lề. Trụ cổng kích thước trụ 

(40x40)cm, cao 2,1m xây bằng gạch không nung; xây, trát dùng xi măng cát mác 

75. Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

c) Mạng lưới đường ống 

- Tuyến ống nước thô: Điểm đầu từ đập đầu nguồn dẫn về trạm xử lý, sử 

dụng loại ống nhựa HDPE PN8 đường kính d=90mm, chiều dài 690m. Cao trình 

điểm đầu tuyến +223,52m, cao trình điểm cuối tuyến +199,00m.  

- Tuyến ống truyền tải, tổng chiều dài 2.884m; từ bể điều hòa cấp đến thôn 

Quang Hòa. Sử dụng ống nhựa HDPE PN8, đường kính d=90mm, dài 718,5m; 

đường kính d=75mm, dài 1.155,5m; đường kính d=50mm, dài 1.010m.  
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- Tuyến ống dịch vụ, tổng chiều dài 3.719 m; đấu nối từ tuyến ống truyền 

tải cấp nước cho các hộ dân. Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính 

d=32mm, dài 2.133m; đường kính d=40mm, dài 1.269,5m; đường kính d=50mm, 

dài 249,5m; ống thép đường kính d=40mm, dài 67m. 

7.2.1.2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Khe Bó 

a) Công trình đầu nguồn: 

- Tận dụng đập ngăn nước hiện trạng kích thước (7,25x0,55x0,85)m, gia cố 

bọc thân đập bằng bê tông xi măng mác 200, dày thêm 20cm, chiều cao thêm 

15cm. Đập ngăn nước sau khi gia cố kích thước (7,25x0,75x1)m; cao trình đáy 

đập +220,28m, cao trình đỉnh đập +221,8m. 

- Bể lọc kích thước (2,1x1,2x1)m, chia làm 2 ngăn, trong đó 01 ngăn lọc thô 

sử dụng đá (1x2)cm, 01 ngăn cấp nước thô; bể bằng bê tông xi măng mác 200, 

trong đó: Đáy dày 20cm, thành dày 10cm; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200,         

dày 8cm. 

b) Trạm xử lý (công suất thiết kế 110m
3
/ngày đêm), xây dựng trên khu đất 

diện tích 203,6m
2
 (vị trí khu đất xây dựng có phía Tây Bắc và phía Nam giáp 

đường, các phía còn lại giáp đất rừng của dân) với các hạng mục và giải pháp cụ 

thể như sau:  

- San nền diện tích 203,6m
2
, cao độ san nền +208m. 

- Nhà đặt thiết bị: Bố trí tại góc phía Đông của khu đất, giải pháp cụ thể cho 

các hạng mục như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình vuông, kích thước theo tim 

tường (3,22x3,22)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao 

đỉnh mái 4,8m; mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp kích 

thước (30x30x2)mm đặt trên tường thu hồi. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng băng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, có giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn mái 

bằng bê tông cốt thép mác 200 (sàn mái dày 10cm); móng, tường xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 75. 

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch đất nung, kích thước 

(300x300)mm. Tường trong, tường ngoài nhà quét sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; 

cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa bằng thép dày 3mm, hoa sắt cửa sổ bằng thép vuông 

(10x10)mm, chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m.  

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy từ cột điện hạ thế hiện trạng cách nhà 

trạm xử lý 464m. Dây dẫn điện từ nguồn cấp đến công trình dùng dây dẫn điện 

PVC(2x6)mm
2
 đi trên cột điện (12 cột điện gồm 01 cột điện H6,5B và 11 cột điện 

bằng ống thép tráng kẽm d=80mm, cao 5m). Móng cột điện H6,5B bằng bê tông 

xi măng mác 150 kích thước (0,8x0,8x0,8)m; móng cột điện thép tráng kẽm bằng 

bê tông xi măng mác 150 kích thước (0,6x0,6x0,8)m. 
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- Bể điều hòa: Đặt ngầm dưới mặt đất, xây dựng tại phía Tây của khu đất, 

kích thước (4,4x3,9x1,73)m. Bể bằng bê tông cốt thép mác 200, có đáy và thành 

dày 20cm, nắp bể dày 8cm; lót đáy móng bằng bê tông mác 150, dày 10cm. 

- Nhà dây chuyền công nghệ: Bố trí tại góc phía Bắc của khu đất, giải pháp 

các hạng mục cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

(3,3x2,0)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao đỉnh  

mái 4,44m (tính đến đỉnh mái). Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng 

thép hộp (50x50x5)mm đặt trên hệ vì kèo thép hộp (50x100x5)mm. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Nền bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

20cm; cột đỡ mái sử dụng ống thép đường kính d=100mm. 

+ Thùng lọc áp lực (số lượng 02 thùng): Thùng bằng inox kích thước 

(2,1x0,76)m; vật liệu lọc từ trên xuống gồm các lớp: Cát lọc thạch anh (0,6-

1,2)mm; sỏi (0,5-1,0)cm; đá (1x2)cm.  

- Các hạng mục khác:  

+ Rãnh thoát nước được bố trí ở phía Đông Bắc, phía Tây Bắc và  phía Tây 

Nam của khu đất dài 36,2m, kích thước rãnh (0,4x0,3)m; thành và đáy bằng bê 

tông xi măng mác 200 dày 10cm. 

 + Sân bê tông: Diện tích 72,4m
2
, các lớp kết cấu từ trên xuống dưới gồm: 

Bê tông xi măng mác 200 dày 10cm, bê tông lót mác 150 dày 5cm, lớp ni lông. 

+ Tường rào bố trí xung quanh trạm xử lý: Tổng chiều dài 40,4m, móng 

xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, chân tường rào cao 0,6m xây 

bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, thân tường rào bằng lưới thép 

B40, trụ tường rào xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75 kích thước 

(0,22x0,22x1,3m). Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

+ Cổng mở 2 cánh, kích thước một cánh (0,8x1,8)m bố trí phía Nam của 

khu đất. Cổng được gia công bằng thép hộp (40x100x3)mm, thép đặc (14x14)mm 

liên kết hàn, liên kết cánh cổng với cột bản lề. Trụ cổng kích thước trụ 

(40x40)cm, cao 2,1m xây bằng gạch không nung; xây, trát dùng xi măng cát mác 

75. Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

c) Mạng lưới đường ống 

- Tuyến ống nước thô: Điểm đầu từ đập đầu nguồn dẫn về trạm xử lý, sử 

dụng loại ống nhựa HDPE PN8 đường kính d=90mm, chiều dài 1.021m. Cao 

trình điểm đầu tuyến +221,14m, cao trình điểm cuối tuyến +208,25m.  

- Tuyến ống truyền tải, tổng chiều dài 2.558m; từ bể điều hòa cấp đến thôn 

Khe Bó. Sử dụng ống nhựa HDPE PN8, đường kính d=90mm, dài 595m; đường 

kính d=75mm, dài 714,5m; đường kính d=63mm, dài 597m; đường kính 

d=50mm, dài 651,5m.  
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- Tuyến ống dịch vụ, tổng chiều dài 4.466,5m; đấu nối từ tuyến ống truyền 

tải cấp nước cho các hộ dân. Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính 

d=32mm, dài 4.382,5m; đường kính d=40mm, dài 84m. 

7.2.1.3. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Khoang 

a) Công trình đầu nguồn (02 nguồn): 

- Nguồn 1: 

+ Đập ngăn nước kích thước (4x1)m; cao trình đáy đập +217,23m, cao 

trình đỉnh đập +218,23m; tường ngăn bằng bê tông xi măng mác 200, dày 30cm.  

+ Bể lọc kích thước (2x1,2x1)m, chia làm 2 ngăn, trong đó 01 ngăn lọc thô 

sử dụng đá (1x2)cm, 01 ngăn cấp nước thô; bể bằng bê tông xi măng mác 200, có 

đáy dày 20cm, thành dày 10cm; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 8cm. 

- Nguồn 2: 

+ Đập ngăn nước kích thước (5x1)m; cao trình đáy đập +218,13m, cao 

trình đỉnh đập +219,03m; tường ngăn bằng bê tông xi măng mác 200, dày 30cm.  

+ Bể lọc kích thước (2x1,2x1)m, chia làm 2 ngăn, trong đó 01 ngăn lọc thô 

sử dụng đá (1x2)cm, 01 ngăn cấp nước thô; bể bằng bê tông xi măng mác 200, có 

đáy dày 20cm, thành dày 10cm; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 8cm. 

b) Trạm xử lý (công suất thiết kế 50m
3
/ngày đêm), xây dựng trên khu đất 

diện tích 480m
2
 (xung quanh khu đất xây dựng Trạm là đất của dân), gồm các 

hạng mục với giải pháp thiết kế cụ thể như sau: 

- San nền diện tích 480m
2
, cao độ san nền 208m. 

- Nhà đặt thiết bị: Bố trí tại góc phía Tây Nam của khu đất, gồm các hạng 

mục với giải pháp thiết kế như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình vuông, kích thước theo tim 

tường (3,22x3,22)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao 

đỉnh mái 4,8m; mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp kích 

thước (30x30x2)mm đặt trên tường thu hồi. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng băng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, có giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn mái 

bằng bê tông cốt thép mác 200 (sàn mái dày 10cm); móng, tường xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 75. 

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch đất nung, kích thước 

(300x300)mm. Tường trong, tường ngoài nhà quét sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; 

cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa bằng thép dày 3mm, hoa sắt cửa sổ bằng thép vuông 

(10x10)mm, chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m.  

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy từ cột điện hạ thế hiện trạng cách nhà 

trạm xử lý 300m. Dây dẫn điện từ nguồn cấp đến công trình dùng dây dẫn điện 

PVC(2x6)mm
2
 đi trên cột điện (09 cột điện gồm 2 cột điện H6,5A và 7 cột điện 

bằng ống thép tráng kẽm d=80mm cao 5m). Móng cột điện H6,5A bằng bê tông 
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xi măng mác 150 kích thước (0,8x0,8x0,8)m; móng cột điện thép tráng kẽm bằng 

bê tông xi măng mác 150 kích thước (0,6x0,6x0,8)m. 

- Bể điều hòa: Đặt ngầm dưới đất, xây dựng tại phía Đông của khu đất, kích 

thước (2,4x3,9x1,73)m. Bể bằng bê tông cốt thép đá mác 200, có đáy và thành dày 

20cm, nắp bể dày 8cm; lót đáy móng bằng bê tông mác 150, dày 10cm. 

- Nhà dây chuyền công nghệ: Bố trí tại góc phía Bắc của khu đất, gồm các 

hạng mục với giải pháp cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

(3,3x2,0)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao đỉnh mái 

4,44m. Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp (50x50x5)mm đặt 

trên hệ vì kèo thép hộp (50x100x5)mm. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Nền bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

20cm; cột đỡ mái sử dụng ống thép đường kính d=100mm. 

+ Thùng lọc áp lực (số lượng 02 thùng): Thùng bằng inox kích thước 

(2,1x0,76)m; vật liệu lọc từ trên xuống gồm các lớp: Cát lọc thạch anh (0,6-

1,2)mm; sỏi (0,5-1,0)cm; đá (1x2)cm. 

- Các hạng mục khác:  

+ Rãnh thoát nước được bố trí ở phía Tây, Bắc, và phía Đông của khu đất, 

chiều dài 38m: kích thước rãnh (0,7x0,55)m; thành và đáy bằng bê tông xi măng 

mác 200 dày 15cm. 

+ Sân bê tông: Diện tích 63,4m
2
, các lớp kết cấu từ trên xuống dưới gồm: Bê 

tông xi măng mác 200 dày 10cm, bê tông lót mác 150 dày 5cm và lớp ni lông. 

+ Tường rào bố trí xung quanh trạm xử lý: Tổng chiều dài 38,4m, móng 

xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, chân tường rào cao 0,6m xây 

bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, thân tường rào bằng lưới thép 

B40, trụ tường rào xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75 kích thước 

(0,22x0,22x1,3). Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

+ Cổng mở 2 cánh, kích thước một cánh (0,8x1,8)m bố trí phía Tây của khu 

đất. Cổng được gia công bằng thép hộp (40x100x3)mm, thép đặc (14x14)mm liên 

kết hàn, liên kết cánh cổng với cột bản lề. Trụ cổng kích thước trụ (40x40)cm, cao 

2,1m xây bằng gạch không nung; xây, trát dùng xi măng cát mác 75. Hoàn thiện 

quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

c) Mạng lưới đường ống 

- Tuyến ống nước thô: Nước thô được lấy từ 02 nguồn về trạm xử lý nước, 

trong đó: 

+ Điểm đầu từ đập đầu nguồn số 01 dẫn về hố van tập trung nước (cọc 

TC1-25) sử dụng ống nhựa HDPE PN8 đường kính d=63mm, chiều dài 379m. 

Cao trình điểm đầu tuyến +217,43m, cao trình hố van tập trung nước +188,98m. 

+ Điểm đầu từ đập đầu nguồn số 02 dẫn về hố van tập trung nước (cọc 

TC1-25) sử dụng loại ống nhựa HDPE PN8 đường kính d=63mm, chiều dài 
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294m. Cao trình điểm đầu tuyến +218,32m, cao trình hố van tập trung nước 

+188,98m. 

+ Từ hố van tập trung nước (cọc TC1-25) sử dụng loại ống nhựa HDPE 

PN8 đường kính d=90mm, chiều dài 993m. Cao trình hố van tập trung             

nước +188,98m, cao trình điểm cuối tuyến +208m.  

- Tuyến ống truyền tải, tổng chiều dài 512m; từ bể điều hòa cấp đến thôn 

Đồng Khoang. Sử dụng ống nhựa HDPE PN8, đường kính d=50mm, dài 138m; 

ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=32mm, dài 374m.  

- Tuyến ống dịch vụ, tổng chiều dài 1.495m; đấu nối từ tuyến ống truyền tải 

cấp nước cho các hộ dân. Sử dụng ống nhựa HDPE PN8, đường kính d=40mm, 

dài 531,5m; ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=32mm, dài 945,5m; ống thép 

tráng kẽm đướng kính d=32mm, dài 18m. 

d) Đường thi công tạm thời: Mở đường thi công dài 140m từ đường bê tông 

hiện trạng đến công trình (để đưa máy thi công lên công trình): San gạt, mở rộng 

trên tuyến đường hiện trạng. Độ dốc trung bình 10% đến 20%, mặt đường rộng 3m. 

7.2.1.4. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Bản Chuộn 

a) Công trình đầu nguồn: 

- Đập ngăn nước kích thước (6x1)m; cao trình đáy đập +254,86m, cao trình 

đỉnh đập +255,86m; tường ngăn bằng bê tông xi măng mác 200, dày 30cm.  

- Bể lọc kích thước (2x1,2x1)m, chia làm 2 ngăn, trong đó 01 ngăn lọc thô 

sử dụng đá (1x2)cm, 01 ngăn cấp nước thô; bể bằng bê tông xi măng mác 200, có 

đáy dày 20cm, thành dày 10cm; nắp bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 8cm. 

b) Trạm xử lý (công suất thiết kế 50m
3
/ngày đêm) được xây dựng trên khu 

đất diện tích 220m
2
 (xung quanh khu đất xây dựng Trạm là đất của dân): 

- Nhà đặt thiết bị: Bố trí tại góc phía Tây của khu đất, gồm các hạng mục 

chính với giải pháp cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình vuông, kích thước theo tim 

tường (3,22x3,22)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao 

đỉnh mái 4,8m; mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp kích 

thước (30x30x2)mm đặt trên tường thu hồi. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng băng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, có giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200; dầm, sàn mái 

bằng bê tông cốt thép mác 200 (sàn mái dày 10cm); móng, tường xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng cát mác 75. 

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát bằng gạch đất nung, kích thước 

(300x300)mm. Tường trong, tường ngoài nhà sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; cửa đi, 

cửa sổ sử dụng cửa bằng thép dày 3mm, hoa sắt cửa sổ bằng thép vuông 

(10x10)mm, chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m.  

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy từ cột điện hạ thế hiện trạng cách nhà 

trạm xử lý 675m. Dây dẫn điện từ nguồn cấp đến công trình dùng dây dẫn điện 
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PVC(2x6)mm
2
 đi trên cột điện (19 cột điện gồm 3 cột điện H6,5A và 16 cột điện 

bằng ống thép tráng kẽm d=80mm, cao 5m). Móng cột điện H6,5A bằng bê tông 

xi măng mác 150 kích thước (0,8x0,8x0,8)m; móng cột điện thép tráng kẽm bằng 

bê tông xi măng mác 150 kích thước (0,6x0,6x0,8)m. 

- Bể điều hòa: Đặt ngầm dưới mặt đất, xây dựng tại phía Đông của khu đất, 

kích thước (2,4x3,9x1,73)m. Bể bằng bê tông cốt thép đá mác 200, có đáy và thành 

dày 20cm, nắp bể dày 8cm; lót đáy móng bằng bê tông mác 150, dày 10cm. 

- Nhà dây chuyền công nghệ: Bố trí tại góc phía Bắc của khu đất gồm các 

hạng mục chính với giải pháp cụ thể như sau: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

(3,3x2,0)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,1m, chiều cao đỉnh mái 

4,44m. Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp (50x50x5)mm đặt 

trên hệ vì kèo thép hộp (50x100x5)mm. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Nền bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

20cm; cột đỡ mái sử dụng ống thép đường kính d=100mm. 

+ Thùng lọc áp lực (số lượng 02 thùng): Thùng bằng inox kích thước 

(2,1x0,76m); vật liệu lọc từ trên xuống gồm các lớp: Cát lọc thạch anh (0,6-

1,2)mm; sỏi (0,5-1,0)cm; đá (1x2)cm.  

- Các hạng mục khác:  

+ Rãnh thoát nước được bố trí ở phía Tây và phía Đông Bắc của khu đất dài 

36,3m: kích thước rãnh (0,4x0,3)m; thành và đáy bằng bê tông xi măng mác 200 

dày 10cm. 

+ Sân bê tông: Diện tích 63,4m
2
, các lớp kết cấu từ trên xuống dưới gồm: Bê 

tông xi măng mác 200 dày 10cm, bê tông lót mác 150 dày 5cm, lớp ni lông. 

+ Tường rào bố trí xung quanh trạm xử lý: Tổng chiều dài 38,4m, móng 

xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, chân tường rào cao 0,6m xây 

bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, thân tường rào bằng lưới thép 

B40, trụ tường rào xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75 kích thước 

0,22x0,22x1,3m). Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

+ Cổng mở 2 cánh, kích thước một cánh (0,8x1,8)m bố trí ở phía Tây của 

khu đất. Cổng được gia công bằng thép hộp (40x100x3)mm, thép đặc (14x14)mm 

liên kết hàn, liên kết cánh cổng với cột bản lề. Trụ cổng kích thước trụ 

(40x40)cm, cao 2,1m xây bằng gạch không nung; xây, trát dùng xi măng cát mác 

75. Hoàn thiện quét sơn 01 lớp lót, 02 lớp phủ.  

c) Mạng lưới đường ống 

- Tuyến ống nước thô: Điểm đầu từ đập đầu nguồn dẫn về trạm xử lý, sử 

dụng ống nhựa HDPE PN8 đường kính d=50mm, dài 497m. Cao trình điểm đầu 

tuyến +255,06m, cao trình điểm cuối tuyến +221m.  

- Tuyến ống truyền tải, tổng chiều dài 2.314m; từ bể điều hòa cấp đến thôn 

Bản Chuộn. Sử dụng ống nhựa HDPE PN8, đường kính d=50mm, dài 1.145m; 
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HDPE PN8, đường kính d=40mm, dài 453,5m; HDPE PN10 đường kính 

d=32mm, dài 715,5m.  

- Tuyến ống dịch vụ, tổng chiều dài 772,5m; đấu nối từ tuyến ống truyền tải 

cấp nước cho các hộ dân. Toàn bộ sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính 

d=32mm. 

d) Đường thi công tạm thời: Mở đường thi công dài 215,5m từ đường bê 

tông hiện trạng đến công trình (để đưa máy thi công lên công trình): San gạt, mở 

rộng trên tuyến đường hiện trạng. Độ dốc trung bình 10% đến 20%, mặt        

đường rộng 3m. 

7.2.2. Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn nông trường Thái Bình 

Nguồn cấp nước cho công trình được lấy từ đập thủy điện Pắc Làng, thị 

trấn Nông trường Thái Bình, gồm các hạng mục công trình với giải pháp thiết kế 

cụ thể như sau: 

a) Trạm bơm cấp 1: 

- Tận dụng cầu dẫn bê tông cốt thép và các tấm sàn bê tông cốt thép của 

trạm bơm hiện trạng. Tháo dỡ, thay mới lan can đường dẫn ra trạm bơm cấp 1 đã 

bị han rỉ, lan can thay mới bằng thép hộp mạ kẽm (80x40x2)mm và 

(30x30x1,5)mm, chiều dài 14m, sơn chống rỉ 03 lớp. 

- Lắp đặt 02 máy bơm chìm Q=66,67m
3
/h, H=40m, P=11KW và tủ điện 

biến tần. Nguồn điện cấp, vận hành thiết bị được đấu nối từ trạm biến áp 

380/220V - 50HZ đã có trong khuôn viên khu đất trạm xử lý nước bằng dây dẫn 

CU/XLPE/PVC(3x25+1x16)mm
2
 đi ngầm đến trạm bơm cấp 1.  

- Đường bê tông đến trạm bơm cấp 1 chiều dài 39m, rộng 4m. Kết cấu 

đường bê tông từ trên xuống dưới gồm các lớp: Bê tông xi măng mác 200 dày 

16cm, lớp bạt dứa chống thấm dày 1mm, cấp phối đá dăm dày 10cm.  

b) Trạm xử lý (công suất 1.600m
3
/ngày đêm), xây dựng trên khu đất diện 

tích 614m
2
 (vị trí khu đất xây dựng: Các phía Bắc, Đông, Tây giáp với đất của 

dân; phía Nam giáp đường):  

- Xây dựng mới nhà hóa chất kết hợp nhà trạm bơm: Bố trí tại góc phía 

Nam của khu đất, công trình cách tường rào phía Nam của khu đất 0,5m: 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Công trình cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ 

nhật, kích thước theo tim tường (12,4x5,4)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao 

tôn nền 0,2m, chiều cao đỉnh mái 5,3m, mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ 

thép hình C(40x100x2,5)mm đặt trên tường xây thu hồi. 

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép có giằng móng 

bằng bê tông cốt thép mác 200; cột, dầm và sàn mái bằng bê tông cốt thép mác 

200; móng xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, tường xây bằng 

gạch không nung vữa xi măng cát mác 50. 
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+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch đất nung kích thước (400x400)mm. 

Tường trong, tường ngoài nhà quét sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; cửa đi, cửa sổ 

dùng cửa nhựa lõi thép; cửa sổ có hoa sắt bằng thép đặc (14x14)mm.  

+ Giải pháp cấp điện, chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy 

từ nguồn điện đã có trong khuôn viên khu đất; từ nguồn cấp điện đến tủ điện sử 

dụng dây dẫn PVC/PVC(2x4)mm
2
; dây dẫn cấp cho các thiết bị hóa chất sử dụng 

dây cáp CU/XLPE/PVC (3x4+1x2,5)mm
2
 đi ngầm; dây dẫn cấp cho máy bơm sử 

dụng dây cáp CU/XLPE/PVC (3x6+1x4)mm
2
; dây dẫn đến ổ cắm sử dụng dây 

dẫn PVC/PVC(2x2,5)mm
2
, dây dẫn đến bóng đèn sử dụng dây dẫn 

PVC/PVC(2x1,5)mm
2
, chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang dài 1,2m. 

+ Giải pháp chống sét: Kim thu sét dùng thép tròn đường kính d=16mm dài 

1,0m đặt trên đỉnh mái; dây hàn nối các thanh xà gồ dùng thép tròn đường kính 

d=10mm, dây dẫn sét xuống dùng thép tròn d=10mm; cọc tiếp địa sử dụng cọc 

bằng thép hình chữ L(63x63x6)mm dài 1,5m, hàn nối các cọc tiếp địa bằng thép 

dẹt (30x4)mm; điện trở nối đất Rnđ ≤ 10Ω.  

+ Giải pháp thoát nước mái: Nước mưa từ mái chảy theo đường ống dẫn 

bằng ống nhựa PVC đường kính d=90mm thu vào rãnh thoát nước sau đó thoát ra 

hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Nhà che cụm lắng lọc: Bố trí tại góc phía Bắc của khu đất, công trình cách 

tường rào phía Đông của khu đất 0,5m. Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước 

(10,7x7,5)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,3m, chiều cao đỉnh 

mái 9,9m; tổ hợp cột, vì kèo bằng thép, liên kết hàn; cột dùng thép tròn, đường 

kính d=113,5mm dày 5mm; hệ vì kèo dùng thép tròn: Đường kính 65mm dày 

4mm, đường kính 60mm dày 4mm và đường kính 48mm dày 3,5mm, xà gồ sử 

dụng thép hình C(40x80x2)mm, mái lợp tôn dày 0,4mm; bán kèo dùng thép hình: 

L(56x5)mm, L(50x5)mm, xà gồ sử dụng thép hình C(30x60x2)mm, mái lợp tôn 

dày 0,4mm. Bệ đỡ thiết bị bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 30cm. 

- Nhà điều hành: Bố trí tại góc phía Tây của khu đất trạm xử lý, công trình 

cách tường rào phía Tây của khu đất 0,5m, gồm các hạng mục chính với giải pháp 

thiết kế cụ thể như sau:  

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: Công trình 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, 

kích thước theo tim tường (10,52x5,5)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn 

nền 0,2m, chiều cao nhà 5,3m (tính đến đỉnh mái); mái dốc lợp tôn dày 0,4mm  

trên hệ xà gồ bằng thép hình C(40x100x2,5)mm đặt trên tường xây thu hồi.  

+ Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép có giằng móng 

bằng bê tông cốt thép mác 200; cột, dầm, sàn mái bằng bê tông cốt thép mác 200; 

móng xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, tường xây bằng gạch 

không nung vữa xi măng cát mác 50.  

+ Giải pháp hoàn thiện: Nền lát gạch ceramic kích thước (400x400)mm, 

nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước (400x400)mm, tường phòng vệ 

sinh ốp gạch men kính kích thước (250x400)mm cao 1,8m. Tường trong, tường 
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ngoài nhà quét sơn 1 nước lót, 2 nước phủ; cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép; 

cửa sổ có hoa sắt bằng thép đặc (14x14)mm. 

+ Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ nguồn 

điện đã có trong khuôn viên khu đất; dây dẫn cấp vào tủ điện sử dụng PVC/PVC 

(2x10)mm
2
 đi nổi. Dây dẫn đến bình nóng lạnh, ổ cắm, chờ điều hòa dùng dây 

dẫn PVC/PVC (2x2,5)mm
2
, dây dẫn đến bóng đèn chiếu sáng, quạt dùng dây dẫn 

PVC/PVC (2x1,5)mm
2
. Chiếu sáng bằng bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, thông 

gió nhân tạo bằng quạt trần sải cảnh 1,4m. 

+ Giải pháp chống sét: Kim thu sét dùng thép tròn đường kính d=16mm dài 

1m đặt trên đỉnh mái; dây hàn nối các thanh xà gồ dùng thép tròn đường kính 

d=10mm, dây dẫn sét xuống dùng thép tròn d=10mm; cọc tiếp địa sử dụng cọc 

bằng thép hình chữ L(63x63x6)mm dài 1,5m, hàn nối các cọc tiếp địa bằng thép 

dẹt (30x4)mm; điện trở nối đất Rnđ ≤ 10Ω.  

+ Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước:  

Cấp nước: Từ bể chứa nước sạch, sử dụng máy bơm (Q=4,2m
3
/h, H=23m) 

bơm nước lên téc chứa nước dung tích 1,5m
3
 đặt trên sàn mái có giá đỡ bằng 

inox, dùng ống đường kính d=25mm; từ téc chứa cấp xuống cho các thiết bị dùng 

nước, dùng ống đường kính d=25mm. Toàn bộ hệ thống cấp nước sử dụng ống 

nhựa hàn nhiệt PPR và phụ kiện đồng bộ.  

Thoát nước thải: Nước thoát sàn, nước từ các lavabo được thoát ra hệ thống 

rãnh xung quanh công trình sử dụng ống nhựa PVC đường kính d=90mm, sau đó 

thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước xí, tiểu được thu vào bể tự 

hoại sử dụng ống nhựa PVC đường kính d=110mm, sau khi được xử lý thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực.   

Thoát nước mưa, nước mặt: Nước mưa từ mái chảy theo đường ống dẫn 

bằng ống nhựa PVC đường kính d=90mm thu vào rãnh thoát nước sau đó thoát ra 

hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nước mưa, nước mặt được thu vào rãnh 

xung quanh nhà sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của của khu vực. 

- Bể chứa nước sạch: Vị trí đặt tại phía Đông của khu đất, thể tích 300m
3
 bể 

bằng thép phủ thủy tinh. Bệ đỡ hình tròn đường kính d=10,54m bằng bê tông cốt 

thép mác 200, dày 30cm.  

- Lắp đặt các thiết bị gồm:  

+ Tại Nhà trạm bơm kết hợp trộn hoá chất: 02 máy bơm cấp 2: Q= 25m
3
/h, 

H=27m, trong đó 01 máy làm việc và 01 máy dự phòng; 03 thùng pha chế hóa 

chất dung tích mỗi thùng 700 lít, vật liệu chế tạo thùng bằng nhựa composite; 06 

máy bơm hóa chất, trong đó: 02 máy bơm định lượng hóa chất keo tụ: Q= 0-

155l/h, H=10 bar, 01 máy làm việc và 01 máy dự phòng; 02 máy bơm định lượng 

hóa chất trợ keo tụ: Q= 0-155l/h, H=10 bar, trong đó 01 máy làm việc và 01 máy 

dự phòng; 02 máy bơm định lượng hóa chất bơm khử trùng: Q= 0-155l/h, H=10 

bar, trong đó 01 máy làm việc và 01 máy dự phòng. 
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+ Tại nhà che cụm lắng lọc (02 bể lắng Lamella): Công công suất mỗi bể 

800m
3
/ngày.đêm kích thước (5,2x2x6,5)m; 02 bể lọc trọng lực: Công suất mỗi bể 

800m
3
/ngày.đêm kích thước (2,4x4,5)m. 

+ Tại đường ống nước thô trước khi vào cụm lắng lọc, thiết bị hòa trộn tĩnh 

Static mixer, có chức năng hòa trộn hóa chất với nước thô.  

- Các hạng mục khác:  

+ Hệ thống chiếu sáng sân vườn: Sử dụng 04 bóng đèn cao áp, bố trí ở các vị 

trí phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc của khu đất. Nguồn điện cấp cho hệ 

thống chiếu sáng đi ngầm đất được lấy từ tủ điện tổng đã có trong khuôn viên; sử 

dụng cột bát giác, bóng đèn có công suất 125W-220V. Cột đèn bằng cột thép bát 

giác cao 6m (BGC6), độ vươn 1,5m. Móng cột bằng bê tông mác 200 kích thước 

(0,5x0,5x0,7)m. 

+ Sân bê tông: Diện tích 248m
2
, mặt sân bằng bê tông mác 200, dày 10cm. 

+ Cổng bố trí trên tuyến ranh giới phía Nam của khu đất, gồm 2 cổng: 

Cổng chính mở 2 cánh, kích thước một cánh (2,2x1,8)m; cổng phụ kích thước 

(1,2x1,7)m. Cánh cổng được gia công bằng thép hộp (50x80x2)mm, thép đặc 

(16x16)mm liên kết hàn, liên kết cánh cổng với cột bằng bản lề. Trụ cổng chính 

kích thước trụ (44x44)cm, cao 2,2m xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát 

mác 50; trát bằng vữa xi măng cát mác 75 dày 1,5 cm; Trụ cổng phụ kích thước 

trụ (33x33)cm, cao 2,1m xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50; trát 

bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5 cm; hoàn thiện, quét vôi ve. 

+ Tường rào bố trí xung quanh trạm xử lý: Tổng chiều dài 93,9m, xây bằng 

gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50, cao 1,8m (chân tường rào cao 0,8m 

dày 22cm, thân tường rào cao 1m dày 11cm); khoảng cách giữa các trụ 3,0m kích 

thước trụ (33x33)cm, trụ cao 2,01m, mặt trong và ngoài tường trát vữa xi măng 

cát mác 75, quét vôi ve; Giằng tường bằng bê tông cốt thép mác 200 kích thước 

(0,22x0,1)m. 

+ Rãnh thoát nước bố trí xung quanh công trình: Dài 62,5m, kích thước 

(0,47x0,55)m, đáy bằng bê tông mác 150, dày 10cm; thành dày 11cm xây bằng 

gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50; nắp bằng bê tông cốt thép mác 200, 

dày 10cm. Hố ga kích thước (0,77x3,22x0,8)m, đáy bằng bê tông mác 150 dày 

10cm, thành xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50, nắp bằng bê 

tông cốt thép mác 200 dày 10cm. 

c) Mạng lưới đường ống: 

- Tuyến ống nước thô: Từ trạm bơm cấp 1 cấp đến trạm xử lý nước, sử 

dụng ống nhựa HDPE PN10 và ống thép tráng kẽm, tổng chiều dài 218m, (trong 

đó, ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=160mm, dài 204m; ống thép tráng kẽm 

đường kính d=150mm, dài 14m). Cao trình điểm đầu tuyến +165,44m, cao trình 

điểm cuối tuyến +182,05m.   

- Tuyến ống truyền tải, tổng chiều dài 6.606m; bể chứa nước sạch cấp đến 

thị trấn Nông trường. Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=200mm dài 
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216m; đường kính d=140mm, dài 2.687m; đường kính d=110mm, dài 1.563m; 

đường kính d=90mm dài 2.026m; ống thép tráng kẽm đường kính d=200mm, dài 

18m; d=125mm, dài 53m; d=100mm, dài 17m; d=80mm, dài 26m. 

- Tuyến ống phân phối, tổng chiều dài 10.741m; đấu nối từ các ống truyền 

tải cấp nước cho các hộ dân. Sử dụng ống nhựa HDPE PN10 đường kính 

d=63mm, dài 4.489m; đường kính d=50mm, dài 6.128m; ống thép tráng kẽm 

đường kính d=50mm, dài 72m; đường kính d=40mm, dài 52m. 

+ Toàn bộ tuyến đường ống được chôn ngầm dưới đất, độ sâu từ 50-70cm; 

bề rộng rãnh chôn ống từ 50 - 90cm; đắp đất hoàn thiện, độ chặt yêu cầu k=0,9.  

d) Trên tuyến ống dẫn tuyền tải bố trí 03 trụ cứu hỏa. Trụ cứu hỏa bằng 

gang, đường kính d=100mm loại 2 cửa. 

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  32.083.155.149 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:          19.855.111.340 đồng 

- Chi phí thiết bị:             6.166.961.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:               437.170.815 đồng 

- Chi phí tư vấn:             2.158.797.807 đồng 

- Chi phí khác:             1.423.082.360 đồng 

- Chi phí dự phòng:            2.042.031.827 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay Ngân hàng Châu Á (ADB) và đối ứng. 

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

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2023. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đình Lập; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Điều 2;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh;   

các phòng: TH, KTTH, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (PVĐ).  

 Hồ Tiến Thiệu 
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