
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, 

 huyện Hữu Lũng, 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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

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;  

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 28/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư, dân cư xã Hồ 

Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 57/TTr-SXD ngày    

04/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Khu tái 

định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Hữu Lũng. 

4. Mục tiêu đầu tư: đầu tư xây dựng khu tái định cư và dân cư để bố trí tái 

định cư, tạo điều kiện về đất ở, ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng do 
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thu hồi đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hữu Lũng và cho các dự án 

khác trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

5. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng mới khu tái định cư và dân cư với quy mô diện tích sử 

dụng đất 22,24ha, bố trí cho 668 hộ dân, gồm các hạng mục: 

- San nền: diện tích 112.361,61 m2.  

- Kè suối vị: chiều dài 235,28m. 

- Đường giao thông: gồm 31 tuyến đường, tổng chiều dài 5.436,26m. 

- Hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy đồng bộ. 

6. Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi:  

- Nhà thầu khảo sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hải Bình. 

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần xây dựng số 10. 

7. Địa điểm xây dựng: xã Hồ Sơn, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

8. Diện tích khu đất thực hiện dự án: 22,24 ha. 

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm B, loại công trình Hạ 

tầng kỹ thuật, cấp III. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước. 

11. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

11.1. Giải pháp kiến trúc: các lô đất dân cư trong khu vực là đất ở liền kề, 

diện tích trung bình từ 130m đến 150m; bề rộng mặt tiền lô đất tối thiểu 9m; mật 

độ xây dựng 80%, số tầng cao tối đa 5 tầng với hệ số sử dụng đất tối đa (đối với 

một ô đất) là 4,0 lần. 

11.2. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 

a) San nền: tổng diện tích san nền 112.361,61 m2 gồm 02 khu: khu Hồ sơn 

và khu Hòa Thắng. 

- Khu Hồ sơn: hướng dốc san nền từ Đông Bắc xuống Tây Nam của dự 

án; cao độ san nền cao nhất +29,00m; cao độ san nền thấp nhất +23,37m; độ dốc 

san nền từ 0,7% đến 1,1%; độ chặt đất đắp san nền K=0,90. 

- Khu Hòa Thắng: hướng dốc san nền từ Tây Nam xuống Đông Bắc của 

dự án; cao độ san nền cao nhất +27,76m; cao độ san nền thấp nhất +22,75m; độ 

dốc san nền 0,79%; độ chặt đất đắp san nền K=0,90.  

b) Xây dựng kè suối Vị: vị trí tại phía Tây Bắc khu Hòa Thắng, xây dựng 

kè 02 bờ suối Vị, chiều dài 235,28m; kết cấu móng kè, thân kè bằng bê tông cốt 

thép mác 200, ốp mái xây đã hộc vữa xi măng trên lớp vài địa kỹ thuật, bố trí 

thoát nước mái bằng ống nhựa PVC; suối Vị được thiết kế đào nắn dòng và dịch 

chuyển sang vị trí theo quy hoạch, mặt cắt thông thuỷ lòng suối B=6,0m.  

c) Hệ thống đường giao thông: 

- Dự án được đấu nối với tuyến đường tỉnh ĐT.245 tại 02 vị trí (1 vị trí tại 
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khu Hồ Sơn và 01 vị trí tại khu Hòa Thắng). 

- Chiều dài các tuyến đường: 
 

TT Tên tuyến 
Chiều dài  

(m) 

Chiều rộng (m) 

Lòng đường Vỉa hè 
Chỉ giới 

đường đỏ  

1 Tuyến D1 373,94 10,50 6+6 22,50 

2 Tuyến D2 90,00 7,00 4,50 11,50 

3 Tuyến D3 90,00 7,00 1+3,5  11,50 

4 Tuyến D4 75,34 7,00 3+3 13,00 

5 Tuyến D5 204,07 7,00 4,5+4,5 16,00 

6 Tuyến D6 204,13 7,00 4,5+4,5 16,00 

7 Tuyến D7 78,10 7,00 4,5+4,5 16,00 

8 Tuyến D8 90,00  7,00 4,5+3,0 14,50 

10 Tuyến D9 384,89 10,50 6+6 22,50 

11 Tuyến D10 311,50 6,00 1,5+3 10,50 

12 Tuyến D11 231,50 7,00 4,5+4,5 16,00 

13 Tuyến D12 229,00 7,00 4,5+4,5 16,00 

14 Tuyến N1 97,02 7,00 4,5+4,5 16,00 

15 Tuyến N2 226,3 7,00 4,5+4,5 16,00 

16 Tuyến N3 276,45 7,00 4,5+4,5 16,00 

17 Tuyến N4 278,85 7,00 4,5+4,5 16,00 

18 Tuyến N5 84,60 7,00 4,5+4,5 16,00 

19 Tuyến N6 97,75 7,00 4,5+4,5 16,00 

20 Tuyến N7 90,18  7,00 4,5+4,5 16,00 

21 Tuyến N8 97,75 7,00 4,5+4,5 16,00 

22 Tuyến N9 271,11 7,00 4,5+4,5 16,00 

23 Tuyến N10 269,55 7,00 4,5+4.5 16,00 

24 Tuyến N11 266,82 7,00 4,5+4,5 16,00 

25 Tuyến N12 261,50 7,00 4,5+4,5 16,00 

26 Tuyến N13 97,39 7,00 4,5+4,5 16,00 

27 Tuyến N14 61,6 7,00 4,5+4,5 16,00 

28 Tuyến N15 269,69 10,50 6+6 22,50 

29 Tuyến N16 97,39 7,00 4,5+4,5 16,00 

30 Tuyến N17 97,39 7,00 4,5+4,5 16,00 

31 Tuyến N18 97,39 7,00 4,50 11,5  
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- Kết cấu áo đường: các lớp từ trên xuống dưới bao gồm: mặt đường bê 

tông nhựa C12.5, dày 7cm; tưới nhựa dính bám 1,0kg/m2; lớp móng cấp phối đá 

dăm loại I, dày 15cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 24cm; lớp đất đầm 

chặt K≥0,98, dày 50cm; lớp đất đầm chặt K ≥ 0,95.  

- Vỉa hè: giai đoạn này chưa đầu tư hoàn thiện vỉa hè, chỉ đắp đất, độ chặt 

K=0,9; bó vỉa hè sử dụng kết cấu bằng bê tông liền khối. 

- Hệ thống báo hiệu, biển báo an toàn giao thông được đầu tư hoàn chỉnh. 

d) Hệ thống cấp nước: nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ Nhà máy 

nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, cách dự án 3,2km, đường ống 

dẫn nước chạy dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 245. Từ điểm đấu nối trên tuyến tỉnh 

lộ 245 cấp nước cho dự án, tuyến ống cấp nước gồm ống phân phối và ống dịch 

vụ. Trên tuyến ống phân phối bố trí các trụ cứu hỏa cấp nước chữa cháy. Hệ 

thống ống cấp nước sinh hoạt đi ngầm trong đất, tại các vị trí qua đường ống được 

luồn trong ống thép. 

đ) Hệ thống thoát nước: 

- Hệ thống thoát nước mưa: nước mưa được thu vào các hố ga, sau đó 

theo hệ thống cống dọc các tuyến đường thoát ra cửa xả vào suối Vị. Toàn bộ 

khu vực dự án chia làm 02 lưu vực thoát nước.  

+ Lưu vực 1 (khu Hồ Sơn): nước được thu vào các hố ga, theo hệ thống 

cống dọc các tuyến đường từ hai phía Đông, Tây chảy về trục giữa chảy ra cống 

thoát trên đường tỉnh ĐT. 245 và thoát nước ra suối vị. 

+ Lưu vực 2 (khu Hòa Thắng): nước được thu vào các hố ga, theo hệ 

thống cống dọc các tuyến đường chảy từ Đông sang Tây, Nam sang Bắc, sau đó 

thoát ra cửa xả vào suối Vị.  

e) Hệ thống thoát nước thải:  

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế độc lập với hệ thống thoát nước mưa; 

nước thải từ bể tự hoại của các hộ gia đình chảy ra hố ga thu nước thải, chảy về 

trạm xử lý, sau khi được xử lý chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Thoát nước thải chia làm 02 khu vực ngăn cách bởi đường tỉnh ĐT.245. 

+ Khu vực 1 (khu Hồ Sơn): hướng thoát nước chảy từ hai phía Đông, Tây 

chảy về trục giữa và chảy theo hướng về Bắc xuống Nam về trạm xử lý đặt tại 

phía Nam khu đất, sau khi được xử lý nước được thoát ra hệ thống cống thoát 

nước mưa chảy ra suối Vị. 

+ Khu vực 2 (Hòa Thắng): hướng thoát nước chảy từ hai phía Đông, Tây 

chảy về trục giữa và chảy theo hướng về Nam xuống Bắc về trạm xử lý đặt tại 

phía Bắc khu đất, sau khi được xử lý nước được thoát ra suối Vị. 

g) Hệ thống cấp điện: 

- Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ trạm biến áp Phố Vị. 

- Đường dây trung thế 35KV: xây dựng các cột điện trung thế mới, đường 

điện được đi nổi từ trạm biến áp Phố Vị cấp điện về trạm biến Hồ Sơn - Hòa 
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Thắng 1 được đầu tư mới tại phía Tây Nam của khu Hồ Sơn và trạm biến áp Hồ 

Sơn - Hòa Thắng 3 tại Phía Bắc khu Hòa Thắng.  

+ Từ trạm biến áp Hồ Sơn - Hòa Thắng 1 cấp điện cho trạm biến áp Hồ 

Sơn - Hòa Thắng 2 tại Phía Đông khu Hồ sơn, đường dây điện được đi ngầm 

trong đất.   

+ Từ trạm biến áp Hồ Sơn - Hòa Thắng 3 cấp điện cho trạm biến áp Hồ 

Sơn - Hòa Thắng 4 đặt tại Phía Tây khu Hòa Thắng, đường dây điện được đi 

ngầm trong đất.   

- Trạm biến áp: xây mới 04 trạm biến áp 1000KVA-35(22)/0,4KV; sử 

dụng Trạm biến áp kiosk trọn bộ, tủ RMU 3 ngăn. 

- Đường dây hạ thế 0,4KV: điện từ các trạm biến áp xây dựng mới được cấp 

đến các tủ điện hạ thế, sau đó cung cấp đến các công trình, chiếu sáng và các hộ 

dân. Hệ thống cáp được đi ngầm trong đất. 

h) Hệ thống thông tin liên lạc: xây dựng hệ thống bể cáp, ống dùng để đi các 

đường cáp thông tin. Tại các khu dân cư để điểm chờ đấu nối tại khu vực giáp 

đường tỉnh ĐT.245, từ điểm đấu nối xây dựng các tuyến ống cáp vào các hộ sử 

dụng.  

12. Tổng mức đầu tư:                  213.430.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                  130.782.347.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị:                      15.503.819.000 đồng; 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 39.032.979.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:             2.141.875.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:           6.418.091.000 đồng; 

- Chi phí khác:                       5.388.595.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                   14.162.294.000 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: vốn đầu tư công giai đoạn 2021- 2025. 

14. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2025. 

 15. Hình thức tổ chức quản lý dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

 Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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