
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 11 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng 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;  

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;   

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng 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 128/TTr-SXD ngày        

25/11/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn, 

như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

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

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu đầu tư: đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị, công trình để xử lý 

nước thải của bệnh viện đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện 

hành trước khi thải ra môi trường, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trong và 

ngoài khu vực bệnh viện; nâng công suất trạm biến áp hiện nay để bảo đảm cho hoạt 

động của bệnh viện. 

5. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Hệ thống xử lý nước thải: xây dựng mới 01 mạng lưới thu gom toàn bộ 

nước thải của bệnh viện với công suất 150m3/ngày đêm gồm các công trình, hạng 

mục công trình sau:  
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- Nhà điều hành: cao 01 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn =13,4m2.  

- Bể điều hòa: dung tích 6,5m3.  

- Bệ đặt thiết bị: kích thước (11,51x2,9)m  

- Hệ thống thu gom nước thải:  

+ Hố ga: kích thước (1,24x1,24)m (số lượng 20 hố).  

+ Đường ống thu gom đường kính d=200mm, tổng chiều dài 231,1m. 

+ Ống xả thải: ống HDPE đường kính d=63mm, tổng chiều dài 39m. 

- Mương thoát nước mặt: tổng chiều dài 16,7m.  

- Thiết bị xử lý nước thải: cụm thiết bị xử lý được chế tạo dạng hợp khối, 

công suất xử lý 150m3/ng.đêm gồm 02 thiết bị xử lý công nghệ AO kích thước 

mỗi thiết bị (11,5x2,5x2,85)m.  

- Hệ khuấy hóa chất:  

+ Nhà đặt hệ khuấy hóa chất: cao 01 tầng, diện tích 2,48m2.   

+ Hệ khuấy hóa chất: cồm 01 máy khuấy hóa chất công suất 0,4KW; 02 

bơm định lượng Clorin công suất 0,2KW; 01 thùng chứa hóa chất dung tích 

0,5m3.  

b) Nâng công suất máy biến áp từ 75KVA lên 250KVA. 

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Liên danh nhà 

thầu HDHOUSE Việt Nam - Vi Tú. 

7. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Phan Đức Anh. 

8. Địa điểm xây dựng: trong khuôn viên Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn, tại số 78 Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn, Lạng Sơn. 

9. Số bước thiết kế: 01 bước. 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

10.1. Nhà điều hành:  

- Công trình được bố trí tại phía Nam của khu đất.  

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: nhà cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, 

kích thước nhà (3,9x3,44)m; chiều cao tầng 2,7m; chiều cao nhà 3,6mm (so với 

mặt sân); chiều cao tôn nền 0,45m so với mặt sân; mái bằng, phía trên có lớp bê 

tông tạo đốc dày 30mm. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu chính: móng xây bằng đá hộc vữa xi măng cát 

mác 50; hệ dầm kích thước (220x300)mm, giằng kích thước (200x330)mm bằng 

bê tông cốt thép mác 200; tường bao che xây bằng gạch không nung vữa xi măng 

cát mác 75. 

- Giải pháp hoàn thiện: nền bằng bê tông mác 200, dày 150mm; trát tường 

trong và ngoài nhà bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 1,5cm; sơn tường trong và 
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ngoài nhà 01 nước lót, 02 nước phủ; cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép, 

kính trắng dày 5mm.  

- Giải pháp thiết kế cấp điện: nguồn điện cấp đến tủ điện tổng đặt trong nhà 

điều hành được lấy từ tủ điện hạ áp đặt tại tầng 1 nhà phục hồi chức năng sử dụng 

dây cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x10)mm2. Từ tủ điện tổng cấp cho tủ điều khiển 

thiết bị dùng dây cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC (4x10)mm2; từ tủ điều khiển cấp cho 

các máy bơm nước bể điều hòa, bơm nước định lượng, bơm nước tuần hoàn, bơm 

nước đầu ra và máy khuấy hóa chất dùng dây cáp Cu/XLPE/PVC (4x1,5)mm2 

được luồn trong ống nhựa gân xoắn đường kính d=30mm đi ngầm dưới đất; cấp 

điện cho máy thổi khí dùng dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x6)mm2 được 

luồn trong máng thép sơn tĩnh điện kích thước (100x50x1)mm; cấp điện cho ổ 

cắm dùng dây Cu/PVC/PVC (2x2,5)mm2, cấp điện cho van điện từ và cấp cho 

điện chiếu sáng dùng dây Cu/PVC/PVC (2x1,5)mm2 được luồn trong ống nhựa 

gân xoắn đường kính d=20mm đi ngầm trong tường. Chiếu sáng phòng bằng đèn 

huỳnh quang 1 bóng dài 1,2m, công suất 36w. 

- Giải pháp thiết kế cấp nước: nguồn nước cấp cho nhà điều hành được lấy 

từ nguồn nước đã có của hạng mục nhà phục hồi chức năng; cấp cho téc chứa 

nước (dung tích 1m3) đặt trên sàn mái bằng ống nhựa đường kính d=34mm; từ téc 

chứa nước cấp cho các thiết bị dùng nước bằng ống nhựa đường kính d=27mm. 

- Giải pháp thiết kế thoát nước: nước mưa từ mái chảy theo đường ống dẫn 

bằng ống nhựa PVC đường kính d=76mm sau đó thoát ra ngoài theo độ dốc tự 

nhiên của mặt sân. 

 10.2. Bệ đặt thiết bị (số lượng 02 bệ):  

Kích thước bệ (3,0x11,91)m; bố trí cách hạng mục nhà phục hồi chức năng 

1,8m; kết cấu bệ đặt thiết bị từ trên xuống gồm: Bê tông cốt thép mác 200, dày 

300mm; lót đáy bệ bằng bê tông mác 150. 

10.3. Bể điều hòa: bố trí tại phía Nam của khu đất; bể đặt ngầm so với mặt 

sân; mặt bằng hình chữ nhật; kích thước bể (4,7x3,9x3,8)m. 

Giải pháp thiết kế: lót móng bể bằng bê tông mác 100, dày 10cm; đáy bể 

bằng bê tông cốt thép mác 250, dày 30cm; thành và nắp bể bằng bê tông cốt thép 

mác 250, dày 20cm; trát tường trong bể bằng vữa xi măng cát mác 75, dày 2cm; 

tường trong bể được quét 02 nước xi măng; nắp bể đậy bằng tấm đan bê tông đúc 

sẵn mác 250; mặt ngoài thành bể quét nhựa bi tum.  

 10.4. Hệ thống thu gom nước thải: 

 - Phá dỡ: cắt sân bê tông hiện trạng tổng chiều dài 551,24m, rộng trung 

bình 1,5m; phá dỡ sân bê tông khối lượng 28,772m3. 

 - Xây hố ga: kích thước (1,24x1,24)m, số lượng 20 hố: 

Giải pháp thiết kế: lót móng bằng bê tông mác 150, dày 10cm; đáy hố 

bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 15cm; thành hố ga xây bằng gạch không 

nung vữa xi măng cát mác 75, dày 22cm; trát tường trong bể bằng vữa xi măng 

cát mác 75, dày 2cm; tấm đan nắp bể bằng bê tông đúc sẵn mác 250, dày 10cm. 
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- Đường ống thu gom đường kính d=200mm: 

+ Đào rãnh có ta luy, kích thước rãnh (0,7x1,5)m, (0,61x1,41)m, 

(0,59x1,39)m; (0,57x1,37)m; chiều sâu rãnh từ (0,5-1,48)m; lót cát dày 10cm, lấp 

cát dày 10cm, lấp đất độ chặt k=0,90,  bê tông xi măng mác 200 hoàn thiện, dày 

15cm; cao trình điểm đầu đặt ống cấp nước +258,5m, cao trình điểm cuối đặt ống 

cấp nước +257,52m.  

+ Lắp đặt đường ống thu gom gồm ống nhựa đường kính d=200mm, tổng 

chiều dài 231,1m; đường kính d=110mm, tổng chiều dài 133m; đường kính 

d=90mm, tổng chiều dài 2m; đường kính d=75mm, tổng chiều dài 2,2m; 

d=48mm, tổng chiều dài 2,2m. 

- Ống xả thải:  

+ Đào rãnh không có ta luy, kích thước rãnh rộng 0,3m; sâu 0,38m; lấp cát 

dày 10cm; lấp đất độ chặt k=0,90; hoàn thiện bằng bê tông xi măng mác 200, dày 

15cm. 

+ Lắp đặt đường ống bằng ống nhựa HDPE đường kính d=63mm được 

chôn dưới đất sâu 38cm; cao trình điểm đầu đặt ống cấp nước +296,6m, cao trình 

điểm cuối đặt ống cấp nước +291m.  

10.5. Mương thoát nước mặt:  

Xây mới mương thoát nước mặt, tổng chiều dài 16,7m; bố trí giữa nhà 

phục hồi chức năng và thiết bị xử lý nước thải; kích thước (0,83x0,74)m; lót 

móng bằng bê tông mác 150, đáy mương bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 

100mm; thành xây bằng gạch không nung vữa xi măng cát mác 75, dày 220mm; 

nắp đậy bằng bê tông cốt thép. 

10.6. Thiết bị xử lý nước thải: 

Cụm thiết bị xử lý được chế tạo dạng hợp khối, công suất xử lý 

150m3/ng.đêm gồm 02 thiết bị xử lý công nghệ AO kích thước mỗi thiết bị 

(11,5x2,5x2,85)m. 

Quy trình xử lý nước thải: nước thải sau khi được tách rác và điều hòa lưu 

lượng tại bể điều hòa được bơm sang thiết bị xử lý hợp khối theo công nghệ AO. 

Sau quá trình xử lý yếm khí (A) và hiếu khí (O) nước thải được bơm sang khoang 

lắng của thiết bị hợp khối, cuối cùng nước thải được bơm sang khoang đầu ra và 

khử trùng của thiết bị xử lý hợp khối trước khi được bơm ra hố ga thoát nước 

chung hiện trạng của bệnh viện.  

10.7. Hệ khuấy hóa chất: bố trí giữa nhà điều hành và thiết bị xử lý nước 

thải, sát tường rào phía Đông khu trạm xử lý;  

- Nhà đặt hệ khuấy hóa chất: cao 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích 

thước (1,8x1,35)m, nền bằng bê tông xi măng mác 200, dày 100mm; cột bằng 

thép hộp tiết diện (90x90)mm, cao 2,24m (so với mặt sân); mái dốc lợp tôn dày 

0,42mm trên hệ xà gồ V(50x50x5)mm. 

- Hệ khuấy hóa chất: gồm 01 máy khuấy hóa chất công suất 0,4KW; 02 
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bơm định lượng Clorin công suất 0,2KW; 01 thùng chứa hóa chất dung tích 

0,5m3. 

10.8. Điều chỉnh công suất trạm biến áp  

Nâng công suất máy biến áp từ 75KVA lên 250KVA: thay xà đỡ sứ trung 

gian và sứ đứng 24KV; thay máy biến áp 75KVA sang máy biến áp 250KVA; 

thay cáp hạ thế từ Cu/XLPE/PVC (3x70+1x50)mm2 sang cáp Cu/XLPE/PVC 

(3x185+1x150)mm2; thay tủ điện hạ thế trọn bộ để phù hợp với công suất máy 

biến áp. 

11. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  9.500.758.079,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:            1.418.326.793,0 đồng; 

- Chi phí thiết bị:                                           6.829.402.235,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:      182.307.802,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn:          500.295,738,0 đồng; 

- Chi phí khác:       118.008.459,0 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      452.417.051,0 đồng.  

12. Nguồn vốn đầu tư: nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh đã giao tại 

Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường từ ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng 50% từ 

kinh phí sự nghiệp y tế. 

13. Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư thuê quản lý dự án. 

14. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2021. 

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

tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Bệnh viện Phục hồi CN tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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