
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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QUYẾT ĐỊNH 

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

 Sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và thị trấn Nông 

trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY 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; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 464/BC-SNN ngày 13/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và thị trấn Nông Trường 

Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa, kiên cố công trình hồ Bình Thái, xã Thái Bình và 

thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: số 165A đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại: (0205) 3812289  Fax: (0205) 3811326 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa, khắc phục công trình bị xuống cấp, 

nhằm phát huy hiệu quả cho việc cung cấp nước sản xuất; đảm bảo an toàn công 

trình trong mùa mưa, lũ. Tích nước để cung cấp cho Hồ Pắc Làng khi thiếu nước, 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nâng cao khả năng phục vụ tưới, cung cấp đầy đủ, ổn định lưu lượng nước thường 

xuyên cho sản xuất và nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng, tạo nguồn nước 

ngầm, từng bước ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân trong khu vực 

hưởng lợi. 

4. Quy mô đầu tư: 

a) Sửa chữa đập: 

- Đỉnh đập dài L=79,0m, rộng B=2,70m, kết cấu bê tông mác 200 dày 

12cm, dưới lót bê tông mác 150 dày 5cm. 

- Mái thượng lưu đập: lát bảo vệ mái từ cao trình +100,8 đến cao trình 

+99,5 bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 10cm, dưới lót bê tông mác 150, dày 

5cm đổ tại chỗ. 

b) Sửa chữa tràn xả lũ:  

- Nạo vét đất bồi lấp phía trước cửa tràn dài L=12,77m. 

- Phá dỡ toàn bộ tường và đáy tràn, kết cấu bằng đá xây và xây mới (đoạn 

từ cọc T3+1.47m đến cọc T13+3.5m): phần đáy tràn kết cấu bằng bê tông mác 

200, dày 25cm, phía dưới lót bê tông M150, dày 5cm. Tường hai bên kết cấu bằng 

đá xây M75, trát vữa M75. Trên tràn xả lũ bỗ trí 01 cầu có kích thước BxL=(1,7 x 

9,1)m kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hai bên cầu bố trí lan can kết cầu 

bằng bê tông cốt thép mác 200. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Minh Hòa. 

6. Chủ nhiệm công trình: Ks. Lê Thị Thu Hiền. 

7. Địa điểm xây dựng: xã Thái Bình và thị trấn Nông trường Thái Bình, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất: 6.200m2, trong đó: chiếm dụng tạm thời 300m2, 

5.900m2 là diện tích đất của công trình cũ. 

9. Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV. 

10. Số bước thiết kế: 01 bước. 

11. Các giải pháp thiết kế chủ yếu về kiến trúc, nền, móng, kết cấu 

a) Sửa chữa đập: 

- Đỉnh đập dài L=79,0m, rộng B=2,70m, kết cấu bê tông M200 dày 12cm, 

dưới lót bê tông mác 150 dày 5cm, cứ 4m dài làm 01 khe lún giấy dầu tẩm nhựa 

đường (2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường); gờ chắn bánh xe mặt đập, cao 20cm 

(tính từ mặt đập) dày 25 cm, kết cấu bê tông mác 200, dưới lót bê tông mác 150 

dày 5cm, cứ 5m dài làm 01 khe lún giấy dầu nhựa đường (2 lớp giấy dầu, 3 lớp 

nhựa đường); tường phía thượng lưu cứ 5m dài bố trí một lỗ thoát nước đỉnh đập 

bằng ống nhựa PVC 50. 

- Mái thượng lưu đập: lát bảo vệ mái từ cao trình +100,80 đến cao trình 
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+99,50 bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 10cm, dưới lót bê tông mác 150 dày 

5cm đổ tại chỗ; kích thước mỗi tấm là 3,5mx3m, trên mỗi tấm bê tông làm lỗ 

giảm áp 32 bằng ống nhựa PVC đầu bịt vải địa kỹ thuật, tiếp giáp các tấm bố trí 

khe lún giấy dầu tẩm nhựa đường (2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường). 

b) Sửa chữa tràn xả lũ:  

- Phá dỡ toàn bộ tường và đáy tràn, kết cấu bằng đá xây. 

- Nạo vét đất bồi lấp phía trước cửa tràn dài L=12,77m. 

- Cửa tràn xây mới dài 5,43m: phần tràn kết cấu bằng bê tông mác 200, dày 

25cm, phía dưới lót bê tông mác 150, dày 5cm. Tường hai bên kết cấu bằng đá 

xây mác 75, trát vữa mác 75, chiều rộng đỉnh tường 0,4m, chiều rộng đáy thay đổi 

từ 0,95m đến 1,05m, chiều cao tường từ 1,40m đến 1,80m. 

- Đoạn tràn từ cọc 6 đến cọc 7 dài 3,20m: Đáy tràn rộng 8, dày 25cm kết 

cấu bằng bê tông mác 200, phía dưới lót bê tông mác 150, dày 5cm. Tường hai 

bên chiều rộng đỉnh tường 0,4m, chiều rộng đáy thay đổi từ 1,05m đến 1,02m, 

chiều cao tường từ 1,80m đến 1,66m; kết cấu bằng đá xây mác 75, trát vữa xi 

măng mác 75. 

- Đoạn tràn từ cọc 7 đến cọc 11: tổng chiều dài 16,20m có đáy tràn rộng 

8,2m, dày 25cm kết cấu bằng bê tông mác 200, phía dưới lót bê tông mác 150, 

dày 5cm. Tường hai bên đỉnh tường 0,4m, chiều rộng đáy thay đổi từ 1,02m đến 

0,91m, chiều cao tường từ 1,66m đến 1,22m; kết cấu bằng đá xây mác 75, trát vữa 

xi măng mác 75. 

- Đoạn tràn từ cọc 11 đến khoảng cọc 14: tổng chiều dài 14,5m; đoạn đầu 

dài 6,7m, đáy tràn rộng 8,2m, dày 25cm kết cấu bằng bê tông mác 200, phía dưới 

lót bê tông mác 150, dày 5cm. Tường hai bên, chiều rộng đỉnh tường 0,4m, chiều 

rộng đáy thay đổi từ 0,91m đến 0,95m, chiều cao tường từ 1,22m đến 1,41m, kết 

cấu bằng đá xây mác 75, trát vữa mác 75. Đoạn tiếp theo dài 7,8m, chiều rộng đáy 

tràn thay đổi từ 8,2m đến 10,22m, dày 25cm; kết cấu bằng bê tông mác 200,  phía 

dưới lót bê tông mác 150, dày 5cm. Tường hai bên chiều rộng đỉnh tường 0,4m, 

chiều rộng đáy thay đổi từ 0,95m đến 1,01m, chiều cao tường từ 1,41m đến 

1,65m; kết cấu bằng đá xây mác 75, trát vữa mác 75. 

- Đoạn dốc cuối tràn, gia cố lại 03 mố tiêu năng đã bị hỏng, kích thước đỉnh 

mố (0,7x0,6)m, chân mố 0,8mx0,8m, chiều cao mố 1,1m, kết cấu bằng bê tông 

mác 200.  

Theo chiều dọc tràn bố trí các khe lún, cấu tạo khe lún bằng giấy dầu tẩm 

nhựa đường (2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường). 

c) Cầu qua tràn: 

- Mố hai bên cầu qua tràn dài 2,38m, đỉnh rộng 0,6m đáy rộng 1,6m, cao 

2,1m; kết cấu bằng bê tông mác 200, phía dưới lót bê tông mác 150, dày 5cm. 

- Trụ pin: tường có chiều dài L=2,95m, rộng B=0,60m, cao H=1,60; kích 

thước móng, chiều dài L=2,95m, rộng B=1,40m, cao H=0,50; kết cầu bằng bê 
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tông cốt thép mác 200, phía dưới lót bê tông mác 150, dày 5cm. 

- Phần cầu có kích thước BxL=(1,7 x 9,1)m kết cấu bằng bê tông cốt thép 

mác 200, hai bên cầu bố trí lan can kết cầu bằng bê tông cốt thép mác 200. 

12. Phương án giải phóng măṭ bằng, tái điṇh cư: công trình không thực hiện 

bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

13. Tổng mức đầu tư của dư ̣án: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu 

đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 978.773.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 22.124.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 128.942.000 đồng; 

- Chi phí khác: 21.659.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 48.502.000 đồng; 

14. Nguồn vốn: Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh. 

15. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

16. Thời gian thực hiện: năm 2020 -2021. 

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

tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- UBND huyện Đình Lập; 

- CPCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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