
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 8 năm 2020               

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn 

bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, sửa chữa tài 

sản Trụ sở nhà quản lý thị trấn Đồng Mỏ, Hệ thống nước sạch tại các 

huyện Chi Lăng, Văn Lãng 
 

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 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; 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại Tờ trình số 

482/TTr-CTN ngày 12/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án như sau: 

 1. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa tài sản Trụ sở nhà quản lý thị trấn Đồng 

Mỏ, Hệ thống nước sạch tại các huyện Chi Lăng, Văn Lãng. 

 2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Chi Lăng và huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

4. Nội dung chuẩn bị dự án: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án. 

5. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Nâng cấp, sửa chữa tài sản Trụ sở nhà quản lý thị trấn Đồng Mỏ và Hệ 

thống nước sạch tại huyện Chi Lăng: 

- Cải tạo nhà trụ sở chi nhánh cấp nước thị trấn Đồng Mỏ. 

- Xây mới Trạm xử lý Lân Bông với diện tích 400m2. 
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- Cải tạo, thay thế toàn bộ tuyến ống gang thép đã bị bục vỡ bằng ống 

nhựa HDPE đường kính d=200mm, d=160mm, d=110mm, d=90mm, d=75mm, 

d=63mm, d=50mm. 

-  Hệ thống Trụ cứu hỏa cấp nước PCCC. 

b) Hệ thống nước sạch tại huyện Văn Lãng: 

- Đập dâng nước và ống thép đường kính d=400mm thu nước và hố thu 

nước thô. 

- Tuyến ống cấp nước: Tuyến ống nước thô thép mạ kẽm đường kính 

d=150mm từ hố thu về nhà máy nước Hang Chui. Tuyến ống truyền tải HDPE 

đường kính d=160mm đấu nối từ hệ thống nước sạch của trạm nước Hang Chui 

cấp nước vào hệ thống nước sạch trạm nước Tân Thanh, các đoạn qua cống lồng 

ống thép đường kính d=175mm. 

- Hệ thống thiết bị công nghệ bơm tăng áp, bơm chìm nước thô. 

- Hệ thống điện động lực và điện điều khiển. 

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 16.840.591.000,0 đồng. 

7. Giá trị dự toán các công việc chuẩn bị ở giai đoạn chuẩn bị dự án 

khoảng: 408.677.882 đồng, trong đó: 

- Chi phí khảo sát xây dựng:        293.531.935 đồng; 

- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 101.677.735 đồng; 

- Chi phí giám sát công tác khảo sát:         11.952.620 đồng; 

- Phí thẩm định dự án:             1.515.592 đồng. 

8. Nguồn vốn: vốn khấu hao tài sản nhà nước giao cho Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý năm 2019 và năm 2020 (vốn khác). 

9. Thời gian thực hiện chuẩn bị dự án: năm 2020. 

Điều 2. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có trách nhiệm thực 

hiện tiếp các công việc cần thiết để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; cập 

nhật giá trị dự toán vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ công lập và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định. 

Điều 3. 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, Người đại diện 

theo pháp luật Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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