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TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

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

Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm, xã Hoàng Đồng, thành phố  

Lạng Sơn, 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 560/BC-SNN ngày 26/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa hệ thống thủy lợi hồ Bó Diêm xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng 

Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: sửa chữa công trình nhằm đảm bảo cung cấp 

ổn định lượng nước tưới thường xuyên cho khoảng 37ha diện tích đất đang canh 

tác của xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu:  

a) Phá dỡ cửa cống lấy nước cũ; xây dựng mới cửa cống lấy nước và tháp van: 

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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- Cửa hướng dòng đầu cống: chiều dài tường L=2,0m, thành và đáy dày 

30cm, kết cấu bằng bê tông mác 200, đáy lót bê tông mác 150 dày 10cm; bố trí 

lắp đặt khe phai, lưới chắn rác kích thước (2,2x0,88)m; lắp đặt 10 tấm phai kích 

thước (100x40x10)cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

- Hố thu nước tháp van: có kích thước (2,6x2,6x3,05)m, thành và đáy tháp 

van dày 40cm, kết cấu bê tông cốt mác 200, đáy lót bê tông mác 150 dày 10cm; 

bố trí cửa xả nước đáy hồ và cửa lấy nước. Trụ tháp van gồm 04 trụ đỡ kích 

thước, tiết diện (25x25)cm, chiều cao mỗi trụ 9,98m, trung bình cứ 2m chiều cao 

bố trí thanh giằng ngang tiết diện (20x20)cm. Sàn tháp van bố trí xây dựng tại cao 

trình 314m, hình bát giác chiều dài các cạnh là 2,03m, dày 10cm kết cấu bằng bê 

tông cốt thép mác 200 dày 10cm; bố trí lắp đặt đặt máy nâng V2, xung quanh bố 

trí lan can, tay vịn bằng thép đường kính D60 dày 2,5mm và thép vuông đặc 

(14x14)mm. 

- Cống lấy nước: Phá dỡ 3m cống cũ, lắp đặt mới 03 cống tròn D=800mm 

tại vị trí cống nối tiếp sau tháp van, chiều dài mỗi cống tròn L = 1,0m, chiều dày 

thành cống t=10cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép; móng cống kích thước rộng 

1,0m và cao 0,3m, kết cấu bằng bê tông mác 200, đáy lót bê tông mác 150 dày 

5cm. Tại các vị trí khớp nối giữa hai cống bố trí các mố ôm kích thước 

(1,6x0,5x1,6)m, riêng phần tiếp giáp giữa phần cống mới và cống cũ bố trí mố ôm 

kích thước (3,0x0,5x3)m kết cấu bằng bê tông mác 200. 

b) Cầu công tác: chiều dài L=35m, được chia làm 03 nhịp dài L=10m và 01 

nhịp L=5m.   

- Mố đỡ đầu cầu: gồm 01 mố, kích thước (0,8x1,8x1)m kết cấu bằng bê 

tông mác 200. 

- Trụ đỡ: gồm 03 trụ, móng trụ có kích thước (1,3x1,45)m thu dật cấp về 

(0,85x0,8)m; trụ hình chữ H chiều cao mỗi trụ lần lượt là H = 10,5m, H=8,0m và 

H = 3,6m, tiết diện thân trụ (25x25)cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200. 

- Bản mặt cầu: chiều rộng bản mặt cầu B =1,0m, dày 10cm, bố trí 02 dầm 

đỡ tiết diện (20x20)cm kết cấu bê tông cốt thép mác 200; mặt cầu bố trí lan can 

tay vịn chiều cao lan can 0,8m bằng thép D=60mm dày 2,5mm và thép đặc 

(14x14)mm; bố trí 01 trụ lan can, khoảng cách giữa các trụ là 1,23m.  

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty CP tư vấn và xây 

dựng Thuận An Phát. 

6. Chủ nhiệm công trình: Ks. Đặng Ngọc Lâm. 

7. Địa điểm xây dựng: xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất: diện tích chiếm đất tạm thời: 600m2. 

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

10. Số bước thiết kế: 01 bước. 

11. Phương án giải phóng măṭ bằng, tái điṇh cư: công trình không thực hiện 
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bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

12. Tổng dự toán kinh phí xây dựng: 498.089.000 đồng (Bốn trăm chín 

mươi tám triệu, không trăm tám mươi chín nghìn dồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  438.067.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:  9.902.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  44.955.000 đồng. 

- Chi phí khác:  5.165.000 đồng. 

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

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

15. 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, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn, Chủ 

tic̣h UBND thành phố Lạng Sơn 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; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Các PCVP 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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