
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 12  năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

công trình Cảnh quan Vườn hoa 17 tháng 10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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; 

Căn cứ 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 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 299/QĐ-HĐND ngày 20/9/2016 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố 

Lạng Sơn; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về việc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, 

thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 155/TTr-SXD ngày    

28/12/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Cảnh quan Vườn hoa 17 tháng 10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu 

Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Cảnh quan Vườn hoa 17 tháng 10. 
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2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

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

4. Địa điểm xây dựng: phường Vĩnh Trại, thành phố Laṇg Sơn, tỉnh      

Lạng Sơn. 

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

TNHH Kỹ thuật An Khánh và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

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

6.1. Quy mô đầu tư xây dựng 

a) Đảo giao thông phía bắc cầu Kỳ Cùng: đường kính 32m, bên trong thiết 

kế đường công vụ để tưới cây, hệ thống cây xanh, thảm cỏ trang trí hình cánh   

hoa đào.  

b) Vườn hoa 17 tháng 10: diện tích 4.936,46m2, thiết kế gồm 8 cụm vườn 

hoa, giữa các cụm phân chia bằng đường dạo. 

c) Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước     

tưới cây. 

6.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

6.2.1. Đảo giao thông phía bắc cầu Kỳ Cùng 

Đảo giao thông có đường kính 32m, vành đảo được bó vỉa bằng block bê 

tông xi măng mác 500, kích thước (60x12,5x40)cm, chiều cao bó vỉa so với mặt 

đường nhựa 30cm. Phía trong đắp đất dạng vòm nổi vuốt từ đỉnh bó vỉa cao 

0,5m.  

Phần tiếp giáp vành đảo rộng 4,8m trồng thảm cỏ nhung, giữa thảm cỏ 

trồng 12 cây ngâu tạo dáng hình tròn quanh đảo, viền thảm cỏ trồng dải cây 

chuỗi ngọc, kích thước (20x20)cm. 

Ở giữa trung tâm vòng xuyến trang trí hình bông hoa đào 5 cánh, đường 

kính tổng thể 20m (cánh hoa dài 8,65m, phần cánh hoa có điểm rộng nhất 6m, 

phần tâm nhụy hoa có đường kính 2,7m). Phần còn lại xen giữa các cánh hoa 

trồng thảm cỏ nhung.  

Hoa đào được tạo bằng tấm nhựa phủ nhôm composite dày 4mm, bên 

trong cánh hoa đào được gia cố bằng hệ thống khung xương bằng thép hộp mạ 

kẽm, kích thước (40x40x1,4)mm. 

Phần móng cứng để đặt cánh hoa đào có kết cấu từ trên xuống như sau: lát 

gạch đỏ, kích thước (40x40x2)cm; lớp vữa xi măng, mác 75, dày 2cm; lớp móng 

bê tông xi măng, mác 150, đá (1x2)cm, dày 8cm; lớp nilon chống thấm; Lớp đất 

đầm chặt K=0,9 

Hệ thống đường công vụ phục vụ tưới cây được bố trí xen giữa các thảm 

cỏ nhung, đường rộng 1,2m, các lớp kết cấu từ trên xuống như sau: lát đá tự 

nhiên màu ghi sáng, kích thước (40x40x3)cm; lớp vữa xi măng, mác 75, dày 

2cm; lớp móng bê tông xi măng, mác 150, đá (1x2)cm, dày 8cm; lớp nilon 

chống thấm; lớp đất đầm chặt K=0,9. 
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Tổng chiều cao các hình khối trang trí ≤1,2m để đảm bảo tầm nhìn thông 

thoáng. 

6.2.2. Vườn hoa 17 tháng 10: thiết kế gồm 8 cụm vườn hoa, giữa các cụm 

phân chia bằng đường dạo. 

a) Giải pháp thiết kế các cụm vườn hoa 

- Phía trong các cụm vườn hoa được phủ bằng thảm cỏ nhung nhật, viền 

thảm cỏ trồng dải cây chuỗi ngọc, kích thước (20x20)cm. 

- Tạo điểm nhấn và bóng mát cho các cụm vườn bằng cây hoa osaka (hoa 

vàng), cây muồng hoàng yến, cây hoa ngọc lan. Trong các cụm vườn hoa bố trí 

các tiểu cảnh, tạo hình từ cây lá màu, cây hoa và cây cảnh gồm: cỏ lạc màu 

vàng, cây vạn tuế, cây sanh, hoa dâm bụt, hoa ngũ sắc, hoa đào, hoa chiều tím, 

hoa giấy, hoa cúc bách nhật, hoa dừa cạn, hoa huỳnh anh, hoa ban trắng, hoa 

tường vi, hoa mẫu đơn, hoa thiên điểu… kết hợp đặt các viên đá tiểu cảnh. 

b) Đường dạo nội bộ, vỉa hè 

- Vỉa hè của vườn hoa, phía đường 17 tháng 10 và phía đường Lê Lợi 

rộng 6m, dốc thoát nước ra phía ngoài đường. Chiều cao của bó vỉa cao 25cm so 

với mặt đường. Bó vỉa bằng đá tự nhiên và rãnh biên bằng tấm bê tông xi măng,     

mác 500.  

- Đường dạo được tạo hình uốn lượn, xen giữa các cụm vườn hoa, chiều 

rộng đường dạo từ 2,4m. Đường dạo trong vườn hoa được bó bằng đá tự nhiên 

màu ghi sáng, kích thước (10x15x100)cm. 

- Vỉa hè và đường dạo nội bộ vườn hoa có kết cấu từ trên xuống như sau: 

Lát đá tự nhiên, kích thước (40x40x3)cm; Vữa xi măng mác 75, dày 2cm; Lớp 

móng bê tông xi măng, mác 150, đá (1x2)cm, dày 8cm; Lớp nilon chống thấm; 

nền đất đầm chặt, K=0,95. 

- Phía trên đường dạo nội bộ, vỉa hè bố trí các ghế đá (tổng số 38 ghế) 

phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, dừng chân, bố trí các ghế đá tại các vị trí rộng rãi, có 

bóng mát; loại ghế đá không tựa, màu trắng, kích thước (180x50x48)cm. 

6.2.3. Hệ thống chiếu sáng đường phố và trang trí 

- Nguồn cấp điện cho tủ điện tổng được lấy từ TBA rạp chiếu phim Đông 

Kinh bằng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x35)mm2. Từ tủ điện tổng cấp      

đến các tủ điện chiếu sáng bằng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)mm2.     

Từ các tủ điện chiếu sáng, cấp đến các bóng đèn chiếu sáng vườn hoa bằng cáp 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x10)mm2, đến đèn chiếu sáng giao thông trên vỉa 

hè và chiếu sáng đảo giao thông bằng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 

(4x16)mm2, dây lên đèn sử dụng dây dẫn CU/PVC/PVC (2x2,5)mm2 đi trong 

thân cột. Toàn bộ cáp dẫn điện được luồn trong ống nhựa xoắn D40/30 - D65/50 

đi ngầm dưới đất. 

- Cột đèn chiếu sáng giao thông sử dụng cột bát giác, bằng thép, cao 12m 

(cột cần đơn 12 cột, cần đôi 02 cột), cần đôi lắp bóng LED công suất 2x250W-

220V, cần đơn bóng lắp bóng LED công suất 150W-220V 
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Thay thế 05 cần đèn tại các vị trí cột chiếu sáng hiện trạng gần đảo giao 

thông, sử dụng cần đèn đơn bóng đèn LED 250W-220V. 

- Chiếu sáng vườn hoa: sử dụng cột đèn bằng gang đúc, cao 4,32m (số 

lượng 19 cột), bóng đèn loại compact công suất 35W-220V; cột đèn bằng thép 

sơn tĩnh điện, cao 0,8m (số lượng 66 cột), bóng đèn loại LED đổi màu công suất 

24W-220V; đèn pha LED, thân làm bằng nhôm đúc, công suất 30W-220V/bộ 

(số lượng 9 bộ) tạo ánh sáng hắt tán cây. 

6.2.4. Hệ thống cấp, thoát nước tưới cây 

- Giải pháp thiết kế cấp nước: nước từ giếng khoan sâu 50m, tại vị trí giữa 

cụm vườn hoa số 2, được bơm lên bể nước ngầm 12m3, từ đây nước được bơm 

đến các vị trí lấy nước tưới cây, mạng lưới đường ống lắp đặt theo sơ đồ mạng 

cành cây, ống nước đi ngầm dưới đất, sử dụng ống PPR D=40mm. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước: hệ thống nước tưới cây được chảy theo độ 

dốc thoát nước mặt, thu vào các hố ga thoát nước giao thông của đường Lê Lợi 

và đường 17/10, đã được thiết kế trong hạng mục Cải tạo nút giao thông phía 

Bắc cầu Kỳ Cùng. 

7. Giá trị dự toán xây dựng công trình:     8.714.156.850 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:         5.340.257.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị:          2.732.469.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:              61.753.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:            152.678.000 đồng; 

- Chi phí khác:         12.040.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:            414.959.850 đồng. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Giám 

đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

   các phòng CM, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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