
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 4 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thu dọn  

lòng hồ 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; 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; Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 102/BC-SNN ngày 11/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thu dọn lòng hồ 

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 công trình: Thu dọn lòng hồ 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. Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT – Cấp IV. 

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu, nhiệm vụ của công trình: Thu dọn sinh khối của hệ thống thảm 

thực vật trong khu vực lòng hồ để giảm nhu cầu oxy của các chất hữu cơ phân hủy 

hạn chế tác động đến chất lượng nước trong hồ chứa, đồng thời tăng cường tiềm 

năng giao thông thủy và các hoạt động chăn nuôi, khai thác thủy sản, du lịch trên 

hồ trong tương lai.  

5. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn và xây 

dựng thủy lợi Lạng Sơn. 

6. Chủ nhiệm công trình:  Ks Đặng Ngọc Lâm. 
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7. Địa điểm xây dựng: huyện Đình Lập và Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Số bước thiết kế: 01 bước. 

9. Nội dung qui mô đầu tư, giải pháp thiết kế:  

Thu dọn phát quang (chặt hạ, cắt, thu gom) và phá hủy (đốt) một lượng sinh 

khối trong vùng ngập lòng hồ với diện tích khoảng 673,53ha bảo đảm chất lượng 

nước hồ sau khi tích nước có khả năng phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và công 

nghiệp như mục tiêu, nhiệm vụ dự án được duyệt.   

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Thực hiện theo qui định của Nhà nước. 

11. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2020. 

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ủy thác cho Ban quan lý dự án 

chuyên ngành trực thuộc thực hiện quản lý dự án. 

13. Tổng mức đầu tư của công trình: 4.523.453.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm 

hai mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng).Trong đó: 

 - Chi phí xây dựng: 3.788.467.000 đồng; 

 - Chi phí quản lý dự án:                               107.041.000 đồng; 

 - Chi phí Tư vấn và Đầu tư xây dựng:                    354.595.000 đồng; 

 - Chi phí khác:                               57.947.000 đồng; 

 - Chi phí dự phòng:                               215.403.000 đồng. 

14. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quản lý. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Lộc 

Bình, Đình Lập, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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