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Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư  

xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, 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 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 64/TTr-SXD ngày        

16/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

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

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu: Xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự 

án mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải của Công ty than Na Dương - 

VVMI và các dự án khác trên địa bàn huyện Lộc Bình. 

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

5.1. Nội dung đầu tư: 
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Xây dựng khu tái định cư với quy mô diện tích sử dụng đất 75,0 ha, trong 

đó gồm: Khu dân cư có diện tích 10,544 ha được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội để bố trí tái định cư cho 130 hộ dân với 650 người và khu vực phát 

triển sản xuất nông nghiệp có diện tích 62,10 ha bố trí cho 50 hộ sản xuất nông 

nghiệp; phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Bố trí tái định cư cho 38 hộ (trong đó 17 hộ sản xuất nông 

nghiệp, 21 hộ sản xuất phi nông nghiệp); cải tạo lại đất 5,95ha đất lâm nghiệp 

giao cho 17 hộ sản xuất nông nghiệp đến tái định cư, trung bình mỗi hộ có 0,35 

ha đất để sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở diện tích 62,106ha. 

+ Giai đoạn 2: Bố trí tái định cư cho 92 hộ (trong đó 33 hộ sản xuất nông 

nghiệp, 59 hộ sản xuất phi nông nghiệp); cải tạo lại đất 11,55ha đất lâm nghiệp 

giao cho 33 hộ sản xuất nông nghiệp đến tái định cư, trung bình mỗi hộ có 0,35 

ha đất để sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở diện tích 62,106ha. 

5.2. Quy mô đầu tư:  

5.2.1. Quy mô đầu tư giai đoạn I:  

a) San nền khu trung tâm: Tổng diện tích mặt bằng san nền cho giai đoạn 

1: 38.834m2, trong đó: Diện tích đào 28.688 m2; diện tích đắp 10.146m2; khối 

lượng đào (gồm cả taluy) 401.405m3; khối lượng đắp (gồm cả taluy) 116.451m3. 

b) Đường giao thông: 

- Các trục đường trong khu tái định cư: Tổng chiều dài 982,50m. 

- Đường dẫn từ tỉnh lộ 236 vào khu tái định cư: Tổng chiều dài 791,71m. 

c) Hệ thống cấp nước: Đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ cho 38 hộ (190 

người) gồm hệ thống cấp nước khu trung tâm và đường ống cấp nước đấu nối. 

d) Hệ thống thoát nước: Đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ cho 38 hộ 

(190 người) gồm: Hố ga, giếng thu nước, cống tròn bằng bê tông cốt thép, rãnh 

thoát nước. 

e) Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới trạm biến áp treo công suất 160kVA-

22/0,4kV. 

g) Cắm mốc ranh giới: Số lượng 100 mốc. 

5.2.2. Quy mô đầu tư giai đoạn II:  

a) Trường mầm non:  

- Nhà lớp học mầm non: Cao 1 tầng, diện tích xây dựng 105,2m2. 

- Công trình phụ trợ:  

+ Nhà bếp: Cao 1 tầng, diện tích xây dựng 57,0m2. 

+ Sân bê tông: Diện tích 748,0m2. 

+ Cổng, tường rào bao quanh: Tổng chiều dài 157m. 

- Thiết bị: Bàn, ghế học sinh; bàn, ghế giáo viên; kệ mẫu giáo; tủ hồ sơ. 

b) Nhà văn hóa:  
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- Nhà văn hóa: Cao 1 tầng, diện tích xây dựng 183,0m2. 

- Công trình phụ trợ:  

+ Nhà vệ sinh: Diện tích xây dựng 19,50m2. 

+ Sân bê tông: Diện tích: 868,0m2. 

+ Cổng, tường rào bao quanh: Tổng chiều dài 157m. 

- Thiết bị: Bàn hội trường, bàn chủ tọa, ghế tựa, bục thuyết trình, bục đặt 

tượng Bác Hồ, phông nền, phông cờ, khẩu hiệu, ngôi sao, búa liềm. 

c) San nền khu trung tâm:  

- Tổng diện tích mặt bằng san nền cho giai đoạn II: 42.748,84m2 (bao gồm 

cả đào, đắp taluy), trong đó: 

+ Diện tích đào: 10.863,43m2. 

+ Diện tích đắp: 31.788,06m2. 

+ Khối lượng đào (gồm cả taluy): 47.231,54m3. 

+ Khối lượng đắp (gồm cả taluy): 283.007,14m3. 

d) Đường giao thông: Các trục đường trong khu tái định cư tổng chiều dài  

1.366,39m. 

đ) Hệ thống cấp nước: Đầu tư hệ thống cấp nước khu trung tâm phục vụ 

cho 92 hộ (460 người).  

e) Hệ thống thoát nước: Đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ cho 92 hộ 

(460 người). 

g) Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới trạm biến áp treo công suất 

320kVA-22/0,4kV. 

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Trung tâm quy hoạch xây dựng 

thuộc Lạng Sơn. 

7. Địa điểm xây dựng: Thôn Bản Pịt, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình. 

8. Diện tích sử dụng đất: 75,0 ha. 

9. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). 

11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 

11.1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:  

a) San nền khu trung tâm: Độ dốc san nền: iMax = 6,0%; cao độ san nền 

lớn nhất 309,45m; cao độ san nền nhỏ nhất 296,27m; hệ số đầm nén K=0,85; độ 

dốc mái ta luy đào  1/0,75-1/1,0; độ dốc mái ta luy đắp 1/1,0-1/1,50. 

b) Đường giao thông:  

- Cấu tạo đường giao thông (Các tuyến trong khu vực dự án) gồm: 

+ Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới gồm các lớp: Bê tông xi măng 

mác 250, dày 16cm; lớp giấy dầu chống thấm; lớp cát đệm tạo phẳng dày trung 
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bình 3cm; móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm, đầm chặt K=0,95. 

+ Lề đường: Độ dốc ngang lề đường 3%; gia cố lề bằng đá hộc vữa xi 

măng mác 100, dày 16cm; đất đầm chặt K=0,95, dày 30cm. 

+ Kết cấu vỉa hè gồm các lớp: Bê tông mác 200, dày 6cm; cấp phối đá 

dăm dày 10cm; Block vỉa hè kích thước (26x23x100)cm bằng bê tông xi măng 

mác 200, bên dưới đệm đá dăm dày 5cm. 

- Cấu tạo tuyến đường dẫn từ trên xuống gồm các lớp: Bê tông xi măng 

mác 250 dày 16cm; lớp giấy dầu chống thấm; cát đệm tạo phẳng dày trung bình 

3cm; móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm, đầm chặt K=0,95. 

c) Hệ thống cấp nước:  

- Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thị trấn Na Dương, điểm 

đấu nối tại ngã ba đường tỉnh lộ 237 giao nhau với quốc lộ 4B (Thị trấn Na 

Dương). 

- Mạng lưới cấp nước trong khu tái định cư được thiết kế theo sơ đồ mạng 

vòng, tuyến ống phân phối sử dụng ống đường kính d=110mm được bố trí theo 

trục đường chính. 

- Đường ống cấp nước: Ống cấp nước được chôn ngầm dưới vỉa hè, tim 

ống cách chỉ giới đường đỏ (0,5-1,0)m; độ sâu đặt ống trung bình (0,6-1,2)m; 

rãnh chôn ống được lót 1 lớp cát đen đầm chặt dày 10cm, đối với các tuyến ống 

qua đường được luồn trong ống thép.  

- Hố van đấu nối số 1 đặt tại ngã ba đường tỉnh lộ 237 giao nhau với 

đường quốc lộ 4B (thị trấn Na Dương). Hố van đấu nối số 2 đặt tại khu tái định 

cư, trên tuyến bố trí các hố van điều tiết, hố van được xây bằng gạch không 

nung vữa xi măng mác 50, tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 100mm; 

trát hố ga bằng vữa xi măng mác 75, dày 20mm. 

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các gối đỡ tại các van, tê, cút bằng bê 

tông mác 150, kích thước (500x500x500)mm. 

- Trụ cứu hỏa: Bố trí 04 trụ cứu hỏa đường kính d=100mm trên tuyến ống 

chính có đường kính ống d=110mm. 

d) Hệ thống thoát nước: 

- Hệ thống thoát nước mưa cắt ngang đường sử dụng cống tròn bê tông 

cốt thép có đường kính từ D=400mm đến D=1.000mm. 

- Hố ga: Thành xây bằng gạch không nung dày 220mm, xây giật cấp 

tường dày 330mm khi chiều cao hố ga, giếng thu cao hơn 1,0m; nắp hố ga bằng 

bê tông cốt thép mác 250; đáy hố ga bằng bê tông mác 250, dày 10cm.  

- Rãnh thoát nước: Thành xây bằng gạch không nung dày 220mm; nắp 

rãnh bằng bê tông cốt thép mác 250; đáy rãnh bê tông mác 250, dày 10cm. 

đ) Hệ thống cấp điện:  

- Nguồn điện cấp cho khu tái định cư được lấy từ đường dây trung thế 

chạy qua gần khu tái định cư.  
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- Trạm biến áp : Tổng công suất là 457,8KVA, xây dựng 1 trạm biến áp 

gồm 2 máy biến áp 160-320kVA: 

+ Giai đoạn I: Trạm biến áp treo công suất 160KVA-22/0,4kV.  

+ Giai đoạn II: Lắp đặt máy biến áp công suất 320KVA. 

- Lưới điện trung áp 22kV cấp điện khu tái định cư sử dụng dây nhôm lõi 

thép 3xAC95, tổng chiều dài là 564m. 

Lưới điện 22KV được treo trên các cột điện bê tông li tâm cao 16m. Trên 

cột, hệ thống cáp được cố định bằng sứ cách điện và hệ thống xà treo. Khoảng 

cách của hai cột điện là (80-:-100)m. 

- Lưới điện hạ thế 0,4kV: Xây dựng mới hệ thống đường dây hạ thế 

0,4kV đi chung cột với hệ thống điện chiếu sáng, tổng chiều dài 710m. 

- Lưới điện chiếu sáng được thiết kế riêng biệt và được điều khiển bật, tắt 

đèn bằng tủ điều khiển tự động; lưới chiếu sáng đi chung cột với lưới hạ thế, 

tổng chiều dài 1.895m. 

e) Cắm mốc ranh giới: Số lượng 100 mốc. Cấu tạo mốc: Đế mốc bằng bê 

tông mác 200, kích thước (40x40x50)cm; thân mốc hình tam giác bằng bê tông 

cốt thép mác 200, kích thước (15x15x15x90)cm. 

11.2. Các công trình dân dụng: 

a) Nhà lớp học mầm non:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 

(10,5x9,6)m gồm: Phòng học, kho để đồ, sân phơi, khu vệ sinh, hiên đón trẻ; bậc 

tam cấp cao 150mm, lát gạch đất nung màu đỏ; Nền nhà lát bằng gạch ceramic 

kích thước (400x400)mm; Tường xây gạch không nung; cửa đi, cửa sổ dùng của 

khung sắt hộp sơn tĩnh điện; mái lợp tôn. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn có giằng móng bằng bê tông cốt 

thép; Hệ cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối; Tường bao che xây gạch 

không nung; sàn mái bằng bê tông cốt thép, trên lợp tôn chống nóng, chống 

thấm. 

- Thiết kế hệ thống cấp điện; Cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoàn 

chỉnh. 

b) Nhà bếp nấu ăn:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 

(9,9x3,5)m; bậc tam cấp cao 150mm, lát gạch đất nung màu đỏ; Nền nhà lát 

bằng gạch ceramic kích thước (400x400)mm; Tường xây gạch không nung; Cửa 

đi, cửa sổ dùng của khung sắt hộp sơn tĩnh điện; mái lợp tôn. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng băng có giằng móng bằng bê tông cốt 

thép; Hệ cột, dầm bằng bê tông cốt thép toàn khối; Tường bao che xây gạch 

không nung; Trần nhựa; Mái lợp tôn. 

- Thiết kế hệ thống cấp điện; Cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoàn 

chỉnh. 
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c) Nhà văn hóa:  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: Mặt bằng hình chữ T; Bậc tam cấp xây gạch 

không nung, mặt và cổ bậc mài granito; Nền lát gạch ceramic (600x600)mm; 

Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép; Mái lợp tôn, đỡ mái bằng hệ thống vì 

kèo, xà gồ thép. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: Móng đơn có giằng móng bằng bê tông cốt 

thép; Hệ cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối; Tường bao che xây gạch 

không nung; Sàn mái bằng bê tông cốt thép, trên lợp tôn chống nóng, chống 

thấm. 

- Thiết kế hệ thống cấp điện; Cấp, thoát nước, phòng cháy chữa cháy hoàn 

chỉnh. 

d) Nhà vệ sinh:  

- Mặt bằng hình chữ nhật kích thước (4,2x3,9)m; móng băng có giằng 

móng bằng bê tông cốt thép; Nền lát gạch chống trơn; Tường ốp gạch men kính 

cao 1,2m; Sàn mái bằng bê tông cốt thép. 

- Thiết kế hệ thống cấp điện; Cấp, thoát nước hoàn chỉnh. 

e) Sân bê tông: Gồm lớp bê tông xi măng mác 200, dày 100mm; lớp cát 

tạo phẳng dày 50mm; nền đất đầm chặt K = 0,95. 

e) Cổng, tường rào: 

- Cổng: Cánh cổng làm bằng thép hộp rộng 5m, trụ cổng xây gạch không 

nung vữa xi măng mác 50, ốp đá Granit. 

- Tường rào: Tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 50; khoảng 

cách 3,3m bố trí 1 trụ xây bằng gạch không nung kích thước (220x220)mm. 

12. Tổng mức đầu tư:                               67.230.240.225 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                42.939.284.622 đồng; 

- Chi phí thiết bị:                   1.041.334.362 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:            940.084.803 đồng; 

- Chi phí tư vấn:          3.783.538.934 đồng; 

- Chi phí khác:          3.312.141.538 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                  5.243.052.873 đồng;  

- Chi phí giải phóng mặt bằng:                  9.970.803.093 đồng.  

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc 

TKV-CTCP và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023, trong đó: 

- Giai đoạn 1: 2020-2021 (Thực hiện san nền tạo mặt bằng diện tích 

5,28ha, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với diện tích 2,7ha để bố trí cho 38 

hộ dân). 
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- Giai đoạn 2: 2021-2023 (Thực hiện san nền tạo diện tích 5,27ha, xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với diện tích 7,844ha để bố trí cho 

92 hộ dân còn lại). 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 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 Lộc Bình 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; 

- TCT CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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