
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 3  năm 2020 
 

 

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 xã Tân  

Văn, huyện Bình Gia, 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 2036/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh 

hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 22/TTr-SXD ngày        

21/02/2020, 

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 xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như 

sau: 

1. Tên công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thuộc dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

4. Địa Điểm xây dựng: Xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.  

5. 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.  
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6. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu 

6.1. Quy mô đầu tư xây dựng 

Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, công suất 700m
3
/ngày đêm, 

gồm các công trình và hạng mục công trình sau:  

a) Trạm bơm cấp 1: Làm trạm bơm nổi đặt tại hồ Phai Danh, sử dụng nhà 

trạm bơm cấp 1 cũ của hệ thống cấp nước thị trấn Bình Gia, đang được Công ty 

cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác sử dụng để lắp đặt bộ điều 

khiển máy bơm. 

b) Trạm xử lý nước, trạm bơm cấp 2:  

- San nền: Diện tích 825,16m
2
. 

- Kè đá: Chiều dài 125m. 

- Nhà điều hành: 01 tầng, kích thước theo tim tường (21x6,6)m. 

- Cụm bể lọc áp lực (số lượng 02 cụm), gồm: 

+ Bình lắng đứng kết hợp lamella, kích thước (2,9x4,7)m. 

+ Bình lọc nhanh trọng lực, kích thước (2x4,1)m. 

+ Cột trộn hóa chất và ổn định mực nước: Sử dụng ống thép inox đường 

kính d=400mm, chiều cao 3m. 

- Hạ tầng trạm xử lý gồm:  

+ Tường rào: Có chiều dài 121m. 

+ Sân bê tông: Diện tích 377,1m
2
. 

+ Đường vào: Chiều dài 10m, rộng 4,4m. 

+ Rãnh thoát nước: Có chiều dài 101,98m. 

+ Bể điều hòa: Kích thước (13x8,3x3,15)m. 

+ Hệ thống chiếu sáng sân vườn: 03 cột điện. 

c) Mạng lưới đường ống: 

- Tuyến ống nước thô: Tổng chiều dài 9.309m. 

- Tuyến ống truyền tải: Tổng chiều dài 9.057m. 

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Tổng chiều dài 21.555,5m.  

d) Đồng hồ đo nước: 718 cái. 

e) Đồng hồ tổng kiểm soát thất thoát: 01 cái. 

f) Cấp điện trạm xử lý: Xây dựng mới trạm biến áp treo, công suất 50KVA-

35/0,4KV; đường dây trung thế 35KV có tổng chiều dài 80m, dây dẫn loại AC50. 

6.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

6.2.1. Trạm bơm cấp 1 

- Nhà trạm: Sử dụng nhà trạm bơm cấp 1 cũ của hệ thống cấp nước thị trấn 

Bình Gia, đang được Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai 
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thác sử dụng để lắp đặt thiết bị tủ điện điều khiển vận hành máy bơm. 

- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện lấy từ lưới điện của trạm biến áp hiện 

trạng 100KVA tại thôn Phai Danh, điểm đấu nối tại vị trí cột 26 lộ 2. Dây dẫn     

từ cột đấu nối vào tủ điện trạm bơm sử dụng cáp nhôm vặn xoắn 

CXV/SWA(4x32)mm
2
 đi nổi.   

- Lắp đặt các thiết bị: Máy bơm nước được bố trí đặt nổi trên phao. Bơm 

nước thô gồm 02 máy bơm chìm (trong đó 01 máy hoạt động thường xuyên, 01 

máy dự phòng), công suất  mỗi máy Q=132m
3
/h, H=2-18m, Nđc=5,5KW. 

6.2.2. Trạm xử lý nước (công suất thiết kế 700m
3
/ngày đêm), trạm bơm cấp 

2 được xây dựng trên khu đất diện tích khu 953m
2
 (vị trí khu đất xây dựng: Phía 

Đông giáp ruộng của dân; phía Tây giáp Quốc lộ 1B; phía Nam giáp ruộng của 

dân; phía Bắc giáp ruộng của dân), gồm các hạng mục sau: 

a) San nền: Diện tích 825,16m
2
. 

- Cao độ san nền cao nhất: +381,05m. 

- Cao độ san nền thấp nhất: +381,01m. 

- Độ dốc san nền i = 0,2-0,4%, hướng thoát nước về phía Đông - Tây. 

- Độ chặt đất đắp san nền k=0,9. 

b) Kè đá: Tuyến kè được bố trí theo ranh giới phía Đông, phía Bắc và phía 

Nam của khu đất, tổng chiều dài 125m. Kè xây bằng đá hộc, vữa xi măng cát mác 

75. Móng kè rộng 01m, cao 0,4m. Thân kè có đáy rộng 0,8m, cao 1,6m, đỉnh kè 

rộng 0,4m. Trên thân kè bố trí ống thoát nước, đường kính d=40mm, các ống đặt 

cách nhau 2m. 

c) Nhà điều hành:  

Xây dựng tại góc phía Đông của khu đất, công trình cách tường rào phía 

Đông của khu đất 1,5m, cách tường rào phía Nam của khu đất 2,4m. 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật, kích thước theo tim 

tường (21x6,6)m; chiều cao so với mặt sân: Chiều cao tôn nền 0,45m, chiều cao 

công trình 5,72m; mái dốc lợp tôn dày 0,4mm, trên hệ xà gồ bằng thép hình 

U(100x50x3)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, giằng móng bằng bê tông cốt thép đá (1x2)cm mác 200; tường 

xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; dầm, sàn bằng bê tông cốt 

thép đá (1x2)cm mác 200. 

- Giải pháp hoàn thiện: Nền lát 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 pa nô kính, gỗ nhóm IV; phòng vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 

(400x400)mm, tường ốp gạch men kích thước (20x25)cm, cao 1,8m. Chiếu sáng 

các phòng bằng đèn huỳnh quang bóng đôi dài 1,2m, chiếu sáng nhà vệ sinh và 

hành lang bằng đèn ốp trần đường kính d=22cm, công suất 18W. Thông gió nhân 

tạo bằng quạt trần sải cánh 1,4m, công suất 75W. 
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- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình từ trạm biến áp xây 

dựng mới trong khuôn viên khu đất (công suất 50KVA-35/0,4KV); dây dẫn cấp 

vào tủ điện sử dụng dây nhôm vặn xoắn CXV/SWA (4x70)mm
2
 đi treo trên các 

cột điện chiếu sáng. 

- Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước: 

+ Giải pháp thiết kế cấp nước: Nước được lấy từ bể chứa 150m
3
 đặt ngầm 

(xây mới). Từ bể ngầm, sử dụng máy bơm (Q=7,2m
3
/h, H=33,5m) bơm nước lên 

téc nước 2m
3
 đặt trên sàn mái, dùng ống nhựa đường kính d=27mm; từ téc cấp 

xuống cho các thiết bị dùng nước, dùng ống nhựa đường kính d=40mm, d=25mm, 

d=20mm. Toàn bộ hệ thống ống cấp nước sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PPR và 

phụ kiện đồng bộ. 

+ Thoát nước thải: Nước sàn, nước từ các lavabo nhà vệ sinh được thoát ra 

hệ thống rãnh xung quanh công trình dùng 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 bằng ống nhựa PVC, đường kính d=110mm, sau khi được xử lý 

thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

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

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 mặt được thu vào rãnh xung quanh 

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

d) Cụm bể lọc áp lực (số lượng 02 cụm) bố trí ở phía Bắc của khu trạm xử 

lý; thiết bị lọc được đặt trên bệ bằng bê tông đá xi măng (1x2)cm mác 200, kích 

thước (7,1x7,2x0,3)m. 

- 02 bình bằng thép inox, gồm: Bình lắng đứng kết hợp lamella kích thước 

(2,9x4,7)m; bình lọc nhanh trọng lực kích thước (2x4,1)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 (2x4)cm; 

đá (4x6)cm.  

- Cột trộn hóa chất và ổn định mực nước: Bằng ống thép inox đường kính 

d=400mm, cao 3m. 

e) Hạ tầng trạm xử lý:  

- Tường rào gồm 02 loại: 

+ Tường rào xây gạch, xây dựng trên tuyến ranh giới phía Đông, phía Bắc 

và phía Nam của khu đất, dài 82,5m: Tường xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, chân tường dày 22cm, cao 0,8m; thân tường dày 11cm, cao 

1,02m; khoảng cách giữa các trụ 2,5m kích thước trụ (22x22)cm. Mặt trong và 

ngoài tường trát bằng vữa xi măng cát mác 75 dày 1,5 cm, quét vôi ve. 

+ Tường rào hoa sắt dài 38,5m xây dựng trên ranh giới phía Tây của khu 

đất: Sử dụng thép đặc (14x14)mm, cao 1,15m. Chân tường xây bằng gạch không 

nung, vữa xi măng cát mác 75, dày 22cm, cao 0,8m, khoảng cách giữa các trụ 

2,5m kích thước trụ (22x22)cm. Mặt trong, ngoài chân tường trát bằng vữa xi 

măng cát mác 75 dày 1,5 cm, quét vôi ve. 
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+ Cổng mở 04 cánh,  kích thước một cánh (1,1x2,2)m bố trí trên tuyến ranh 

giới phía Tây của khu đất: Cổng được gia công bằng thép hộp (40x100)mm, thép 

đặc (14x14)mm liên kết hàn, liên kết cánh cổng với trụ bằng bản lề. Trụ cổng kích 

thước trụ (40x40)cm, cao 2,5m xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 

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

- Sân bê tông: Diện tích 377,1m
2
; kết cấu sân bê tông từ trên xuống dưới 

gồm các lớp: Bê tông xi măng đá (1x2)cm mác 200, dày 20cm; lót bằng bê tông 

xi măng đá (1x2)cm mác 150, dày 5cm, ni lông chống thấm. 

- Rãnh thoát nước xung quanh công trình: Dài 101,98m, kích thước 

(0,77x0,62)m, đáy bằng bê tông đá (1x2)cm mác 150, dày 5cm; thành dày 11cm 

xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 75; nắp bằng bê tông cốt thép 

mác 200, dày 8cm. 

- Bể điều hòa, đặt ngầm, bố trí tại góc phía Bắc của khu đất, kích thước 

(13x8,3x3,15)m; mép bể cách mép tường rào phía Bắc của khu đất 1,55m; lót đáy 

móng bằng bê tông xi măng đá (1x2)cm mác 150, dày 10cm; đáy bằng bê tông cốt 

thép đá (1x2)cm mác 200, dày 30cm; thành bằng bê tông cốt thép đá (1x2)cm mác 

200, dày 20cm; nắp bằng bê tông cốt thép đá (1x2)cm mác 200, dày 15cm.  

- Hệ thống chiếu sáng sân vườn: Sử dụng 03 cột bóng đèn cao áp, bố trí ở  

các vị trí phía Tây, phía Bắc, phía Nam của khu đất. Nguồn điện cấp cho hệ thống 

chiếu sáng được lấy từ tủ điện tổng đặt trong Nhà điều hành; sử dụng cột bát giác, 

bóng đèn có công suất 150W. 

6.2.3. Mạng lưới đường ống 

a) Tuyến ống nước thô: 

- Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hồ chứa nước thủy lợi Phai Danh 

(dung tích hồ chứa khoảng 2,29 triệu m
3
). 

- Từ trạm bơm cấp 1, nước được dẫn đến trạm xử lý, bằng ống nhựa HDPE 

PN10, đường kính d=140mm, chiều dài 9.309m. Cao trình điểm đầu tuyến 

+419,86m, cao trình điểm cuối tuyến +379,42m. Tuyến đường ống được chôn 

ngầm dưới đất, độ sâu từ 50-70cm; bề rộng rãnh chôn ống từ 40-50cm; đắp đất 

hoàn thiện, độ chặt yêu cầu k=0,85.  

b) Tuyến ống truyền tải: Gồm 02 tuyến ống truyền tải (ký hiệu TC1, TC2), 

tổng chiều dài 9.057m. Cụ thể: 

- Tuyến TC1, dài 6.924,5m: Cấp nước cho các thôn Trà Lẩu, Pá Péc, Nà 

Vước, Kéo Coong, Nà Đồng, Nà Quân và Bản Đao. Điểm đầu tuyến từ trạm bơm 

cấp 2, điểm cuối tuyến tại thôn Bản Đao. 

Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=125mm, dài 2.384m; đường 

kính d=110mm dài 782,5m; đường kính d=90mm, dài 394m; đường kính 

d=75mm, dài 1.119,5m; đường kính d=63mm dài 590,5m; đường kính d=40mm 

dài 1.253m; đường kính d=32mm dài 401m.  

- Tuyến TC2, dài 2.132,5m: Cấp nước cho các thôn Nà Pái, Giao Thủy, 

Còn Tẩu, Còn Nưa. Điểm đầu tuyến từ trạm bơm cấp 2, điểm cuối tuyến tại thôn     
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Còn Nưa. 

Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=32mm dài 498m; đường 

kính d=50mm, dài 472,5m; đường kính d=63mm dài 1.162m. 

c) Tuyến ống phân phối và dịch vụ đấu nối với từng hộ dân, tổng chiều dài 

21.555,5m. Được đấu nối từ các tuyến ống truyền tải TC1, TC2 cấp nước cho các 

cụm dân cư.  

Sử dụng ống nhựa HDPE PN10, đường kính d=32mm dài 10.671,5m; 

đường kính d=40mm dài 7.865,5m; đường kính d=50mm, dài 3.018,5m. 

- Đồng hồ đo nước, lắp đặt tại các điểm cấp nước từng hộ dân, tổng số    

718 cái. 

- Đồng hồ tổng kiểm soát thất thoát, lắp đặt trong trạm xử lý, 01 cái. 

6.2.4. Cấp điện trạm xử lý:  

- Nguồn điện cấp đến trạm biến áp, được đấu nối từ vị trí cột số 310 lộ 375 

E13.1. Dây dẫn sử dụng loại dây nhôm AC 50mm
2
, dài 80m, đi trên 04 cột bê 

tông ly tâm loại LT18B, móng cột loại MTĐ-4, móng bằng bê tông xi măng đá 

(1x2)cm, mác 150.  

- Trạm biến áp công suất 50KVA-35/0,4KV bố trí ở phía Tây khu đất trạm 

xử lý, trạm kiểu treo trên 02 cột bê tông ly tâm loại 14B, móng cột loại MT-4, 

móng bằng bê tông xi măng đá (1x2)cm mác 150. 

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 26.134.695.027 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:          18.786.973.931 đồng 

- Chi phí thiết bị:             2.073.940.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:               362.145.466 đồng 

- Chi phí tư vấn:             1.922.576.587 đồng 

- Chi phí khác:             1.304.101.673 đồng 

- Chi phí dự phòng:            1.684.957.370 đồng 

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; Chủ tịch UBND huyện Bình 

Gia; 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: KTTH, TH, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). Hồ Tiến Thiệu 
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