
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 

 

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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 60/TTr-SXD ngày  

09/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 như sau: 

 1. Bổ sung khối lượng và giải pháp thiết kế điều chỉnh 

a) Bổ sung khối lượng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cường Lợi: 

- Hạng mục đường ống cấp nước: bổ sung tuyến ống nước sạch cấp cho 05 

hộ dân thôn Đồng Khoang, xã Cường Lợi, vị trí đấu nối tại Km0+28 tuyến ống 

dịch vụ T6 với chiều dài L=950,0m, sử dụng ống nhựa HDPE PN10 đường kính 

D=32mm, tuyến ống được chôn sâu dưới mặt đất với chiều sâu h=0,5m. 

- Hạng mục bơm tăng áp: lắp đặt bổ sung máy bơm tăng áp tại vị trí đầu tuyến, 

sử dụng máy bơm tự động tăng áp biến tần PENTAX INOX 100/00 230/40-50 S.D + 

EPIC 1HP. 

b) Bổ sung khối lượng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Nông trường 

Thái Bình: 

- Tại Cụm số 1 (tiểu khu 6, thị trấn Nông trường Thái Bình): 
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+ Hạng mục hố van bơm tăng áp: bổ sung hố van tại vị trí Km108+670 đường 

Quốc lộ 31 (QL.31), có kết cấu đáy lót bê tông mác 150, đá 1x2; đáy đổ bê tông mác 

200, đá 1x2; thành xây bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, vữa xi măng mác 

100; trát trong, trát ngoài dày 2cm, vữa xi măng mác 75; nắp đậy bằng thép tấm V50 

và tôn nhám. 

+ Hạng mục bơm tăng áp: lắp đặt bổ sung máy bơm tăng áp tại vị trí hố van 

bơm tăng áp Km108+670 đường Quốc lộ 31 (QL.31), hệ thống điện và tủ điện 

điều khiển. 

+ Hạng mục đường ống cấp nước: bổ sung tuyến ống nước sạch bơm tăng áp 

bằng ống HDPE D50 PN10 dài 1.086,0m và ống HDPE D63 PN10 dài 42m. Điểm 

đầu chia tê từ ống HDPE D63 hiện trạng, cuối tuyến lắp đặt nút bịt HDPE D50; kích 

thước mương đào 0,4x0,5m; đáy ống lót cát 5cm, đỉnh ống lấp cát 10cm. 

- Tại Cụm số 2 (tiểu khu 3, thị trấn Nông trường Thái Bình):  

Hạng mục đường ống cấp nước: bổ sung tuyến ống dịch vụ bằng ống 

HDPE D63 PN10 dài 820,0m và ống HDPE D50 PN10 dài 50,0m. Điểm đầu khởi 

thủy từ ống HDPE D140 hiện trạng; kích thước mương đào 0,4x0,5m; đáy ống lót 

cát 5cm, đỉnh ống lấp cát 10cm. 

- Tại Cụm số 3 (tiểu khu 2, thị trấn Nông trường Thái Bình): 

+ Hạng mục đường ống cấp nước: bổ sung tuyến ống dịch vụ bằng ống HDPE 

D50 PN10 dài 1.000,0m. Điểm đầu khởi thủy từ ống HDPE D63 hiện trạng; kích 

thước mương đào 0,4x0,5m; đáy ống lót cát 5cm, đỉnh ống lấp cát 10cm. 

- Hạng mục hố van đồng hồ đo lưu lượng: 

+ Bổ sung hố van đồng hồ: đáy lót bê tông mác 150, đá 1x2cm; đáy đổ 

bê tông mác 200, đá 1x2cm; thành xây bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm, 

vữa xi măng mác 100; trát trong, trát ngoài dày 2cm, vữa xi măng mác 75; nắp 

đậy bằng thép tấm V50 và tôn nhám. 

 + Lắp đặt 01 đồng hồ đo lưu lượng D200. 

2. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: 1.186.331.726 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                                  916.660.959 đồng; 

- Chi phí thiết bị:                                     107.975.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                             21.498.725 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:             120.253.000 đồng; 

- Chi phí khác:                                           19.944.042 đồng. 

 3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh:    27.724.018.084 đồng, trong đó: 

 - Chi phí xây dựng:     17.243.648.382 đồng; 

 - Chi phí thiết bị:      6.274.936.000 đồng; 

 - Chi phí quản lý dự án:                  404.304.829 đồng; 

 - Chi phí tư vấn ĐTXD:     2.327.813.263 đồng; 
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 - Chi phí khác:                      596.227.003 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                                  571.988.607 đồng; 

          - Chi phí BT GPMB:                                305.100.000 đồng.  

  Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 3. 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, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ 

tịch UBND huyện Đình Lập và các đơn vị liên quan chịu chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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