
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 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh  

Hạng mục đấu nối hộ gia đình - dự án Hệ thống thoát nước 

 và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a 

 

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; 

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 389/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1; 

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng dự án Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1; 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước 

và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 46/TTr-SXD ngày 

20/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh hạng mục đấu 

nối hộ gia đình - dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng 

Sơn - giai đoạn 1a như sau: 

1. Tên hạng mục: Đấu nối hộ gia đình. 

Thuộc dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn 

- giai đoạn 1a. 
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2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

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

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Nhà thầu khảo sát, thiết kế điều chỉnh: Chi nhánh Tư vấn xây dựng 

công trình - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

6. Quy mô điều chỉnh, bổ sung thiết kế và giải pháp thiết kế chủ yếu  

6.1. Quy mô điều chỉnh, bổ sung thiết kế 

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế đấu nối hộ gia đình: Thiết kế đấu nối hộ 

gia đình gồm 05 loại để phù hợp với các kết cấu hiện trạng, thay vì thiết kế 

chung cho 01 giải pháp đấu như thiết kế đã được phê duyệt. 

- Điều chỉnh số lượng hộ đấu nối từ 6.980 hộ xuống còn 5.376 hộ, gồm: 

đấu nối hộ gia đình loại 1: 2.997 hộ; đấu nối hộ gia đình loại 2: 298 hộ; đấu nối 

hộ gia đình loại 3: 674 hộ; đấu nối hộ gia đình loại 4: 973 hộ và đấu nối hộ gia 

đình loại 5: 434 hộ. 

- Hộp đấu nối: Thiết kế bổ sung số lượng hộp đấu nối là 176 hộp. 

6.2. Các giải pháp thiết kế chủ yếu  

Đấu nối từ hộ gia đình (từ mép ngoài nhà) tới hộp đấu nối gồm 05 loại: 

- Loại 1: Sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê tông xi măng mác 300, dày 20cm; 

lớp nilon chống thấm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 9cm; lớp cát đệm, dày 26cm. 

- Loại 2: Sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: Bê tông nhựa hạt mịn, dày 5cm; bê 

tông xi măng mác 300, dày 20cm; lớp nilon chống thấm; lớp cát đệm, dày 30cm. 

- Loại 3: Sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê tông xi măng mác 300, dày 10cm; 

lớp nilon chống thấm; lớp cát đệm, dày 5cm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 14cm; 

lớp cát đệm, dày 26cm. 

- Loại 4: Sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 3,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: 

+ Đoạn từ mép nhà đến block vỉa hè: gạch lát vỉa hè; lớp cát lót, dày 5cm; 

đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 39cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

+ Đoạn từ block vỉa hè đến hộp đấu nối: Bê tông nhựa hạt mịn, dày 5cm; 

bê tông nhựa hạt thô, dày 5cm; cấp phối đá dăm loại I, dày 120cm; cấp phối đá 

dăm loại 2, dày 120cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

- Loại 5: Sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 3,6m; ống chôn      

sâu 0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm:  

+ Đoạn từ mép nhà đến block vỉa hè: Gạch lát vỉa hè; lớp cát lót, dày 

5cm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 39cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

+ Đoạn từ block vỉa hè đến hộp đấu nối: bê tông xi măng mác 300, dày 

20cm; lớp nilon chống thấm; đất đầm chặt k=0,9, dày 140cm; lớp cát đệm, dày 
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21cm. 

- Giải pháp thiết kế hộp đấu nối: Kích thước hộp đấu nối (0,7x0,7x0,7)m, 

lớp lót đáy bằng bê tông xi măng mác 150; đáy và thân bằng bê tông xi măng 

mác 300; nắp đan bằng bê tông cốt thép mác 300. Nước thải từ hộp đấu nối thoát 

ra hố ga thoát nước mạng cấp 3 bằng ống nhựa PVC d=160mm, chiều dài 2,5m; 

ống chôn sâu (đến đáy ống) là 0,55m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê 

tông xi măng mác 300 dày 20cm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 19cm; lớp cát đệm 

dày 26cm. 

7. Giá trị dự toán điều chỉnh bổ sung: 14.776.239.276 đồng, trong đó 

- Chi phí xây dựng:   11.908.539.965 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        324.864.970 đồng; 

- Chi phí tư vấn:      1.470.352.736 đồng; 

- Chi phí khác:         368.384.798 đồng; 

- Chi phí dự phòng:        704.096.807 đồng; 

8. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng tái thiết Cộng hòa liên bang Đức 

(KfW) và Vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước. 

Điều 2. Nôị dung quy điṇh taị Điều 1 Quyết định này thay thế các nôị 

dung quy điṇh về quy mô, giải pháp thiết kế và dự toán hạng mục đấu nối hộ gia 

đình được phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-CTN ngày 16/10/2014 của Công 

ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế kỹ thuật và 

tổng dự toán dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - 

giai đoạn 1a, thuộc Chương trình quản lý nước thải và chất thải rắn các tỉnh - 

Chương trình miền Bắc II. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công 

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

và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 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, KTN, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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