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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản  

trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, 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 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/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; 

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển đàn lợn nái sinh 

sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: số 1714/QĐ-

UBND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt Dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản 

trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; số 1976/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án phát triển đàn lợn nái sinh 

sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 559/BC-SNN ngày 26/12/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án phát triển đàn lợn nái sinh sản trên địa 

bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế điều chỉnh: 

a) Nhà lợn nái đẻ (chuyển công năng sử dụng từ nhà lợn thịt thành nhà lợn 

nái đẻ): 

- Kiến trúc: Công trình cấp III; diện tích xây dựng 648,6m2; kích thước nhà 

(15,22x42,62)m. Nhà cao 5,10 m; mái lợp tôn trên hệ xà gồ, vì kèo thép hình.  
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- Hệ thống thông gió chuồng: sử dụng hệ thống hút gió bằng quạt công 

nghiệp đặt ở phía cuối chuồng; đầu chuồng bố trí hệ thống giấy làm mát đảm bảo 

không khí trong chuồng thông thoáng, mát mẻ. 

- Hai bên nhà bố trí hệ thống cửa sổ trượt bằng khuôn nhôm, pano kính để 

lấy sáng tự nhiên. 

- Đường đi lại trong chuồng rộng trung bình 1,2m. 

- Toàn bộ tường trong và ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, không sơn. 

- Kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép mác 200, đá (1x2)cm. Kích thước 

móng đỡ cột nhà 1x1m. Kết hợp với giằng móng bằng bê tông cốt thép mác 200, 

đá (1x2)cm. Phần thân cột bê tông cốt thép mác 200, đá (1x2) cm, tiết diện 

(0,22x0,22)m, kết hợp với hệ thống tường xây bằng gạch không nung, vữa xi măng 

mác 150 để bao che. Mái lợp tôn sóng màu xanh, dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép 

C50x100x2,0, vì kèo thép khẩu độ 15m. 

b) Nhà cách ly 

- Kiến trúc: Nhà cấp IV, diện tích 25m2, chiều cao nhà 4,15m; nền bê tông 

mác 150, đá (2x4)cm, dày 100mm; mái lợp tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép. 

- Kết cấu: Móng băng xây gạch bê tông xi măng, kết hợp với hệ giằng 

móng bê tông cốt thép. Tường xây bằng gạch bê tông xi măng chịu lực kết hợp 

bao che. Mái lợp tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép. 

c) Hệ thống xử lý thải gia súc: 

- Bể Bioga: dung tích 2.000m3, kích thước (21x17x5,5)m. Lót bể bằng bạt 

HDPE, dày 0,5mm, phía trên bể phủ bạt HDPE, dày 0,7mm. Mép bạt được chôn 

vào các hào taluy rộng 0,5m. Các tấm bạt được liên kết với nhau bằng liên kết 

hàn. 

- Dẫn chất thải từ hệ thống chuồng chăn nuôi bằng hệ thống rãnh thoát 

nước hở. Rãnh thoát nước rộng 300mm, thành rãnh xây gạch không nung, vữa xi 

măng mác 50, đáy rãnh bằng bê tông xi măng mác 150, đá (1x2)cm, lòng rãnh 

được trát vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Chất thải 

qua hệ thống rãnh tập trung vào bể chứa phân dung tích 23,5m3, chảy vào bể 

bioga dung tích 2.000 m3. Nước thải từ bể bioga thoát ra bể điều phối 23,21 m3.     

- Phía sau bể điều phối xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bao gồm các bể:  

+ Bể trung hòa: 116m2 (255,17m3); 

+ Bể xử lý vi sinh: 78m2 (156,37m3); 

+ Đường zích zắc: 9,89m2 (19,79m3); 

+ Bể lọc: 35m2 (59,73m3); 

+ Bể lắng: 150m2 (346,25m3); 

+ Ao sinh học 1 + Ao sinh học 2 + Ao nuôi trồng thủy sản tổng diện tích 

530 m2 (870 m3);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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+ Phần nước thừa từ ao nuôi trồng thủy sản thoát ra khe phía ngoài trang 

trại thông qua cống D600. 

+ Thành, đáy hệ thống bể xử lý thải (bể lọc, bể lắng) lót bạt HDPE, dày 

0,5mm chống thấm. 

 - Bờ đất phía ngoài của ao nuôi trồng thủy sản được gia cố xếp rọ đá cao 

4,0m, dài 17m. Bờ phía trong được cắm chân khay, ốp mái ta luy bằng bê tông xi 

măng mác 200, đá (2x4)cm, dày 16cm. Kết cấu khung rọ đá: phần khung lồng 

thép sử dụng dây thép đường kính d=3mm, có cường độ chịu kéo từ 320-

500daN/mm2 kích thước mắt lưới (100x120)mm. Đá xếp trong rọ hộc (20x30)cm. 

d) Tháp nước: thay đổi vị trí xây dựng tháp nước (kết cấu tháp nước không 

thay đổi). 

đ) Nhà bảo vệ, nhà khử trùng, cổng: 

- Nhà bảo vệ + khử trùng: 

+ Phần kiến trúc: Công trình cấp IV, nhà 01 tầng, chiều cao nhà 4,05m; 

diện tích xây dựng 20,23 m2. Nền phòng khử trùng lát gạch ceramic chống trơn, 

kích thước 400x400. Hệ thống cửa sổ, cửa đi phòng bảo vệ dùng cửa nhựa 

Xingfa, pa nô kính trắng dày 5mm; phòng khử trùng, phòng vệ sinh dùng cửa tôn 

dập khung thép hộp. Toàn bộ tường trong và ngoài nhà sơn 01 nước lót, 02 nước 

phủ màu theo thiết kế chỉ định.  

+ Phần kết cấu: Móng băng xây bằng gạch bê tông xi măng, kết hợp với hệ 

giằng móng bê tông cốt thép.Tường xây bằng gạch bê tông xi măng chịu lực kết 

hợp bao che, ngăn các phòng. Mái lợp tôn trên hệ xà gồ, vì kèo thép hình. 

- Cổng: bao gồm 01 cổng chính và 01 cổng phụ. 

+ Cổng chính rộng 4m, lối đi phụ rộng 1m. 

+ Trụ cổng có kích thước 500x500mm bao gồm: trụ bên trong bằng bê tông 

cốt thép mác 200, đá (1x2)cm, kích thước 300x300mm, bên ngoài xây bọc gạch 

bê tông xi măng, vữa xây xi măng mác 50. Móng trụ cổng bằng bê tông cốt thép 

mác 200, đá (1x2)cm. Chiều cao cổng là 2,5m. 

+ Trát trụ vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm, quét vôi ve 01 nước lót 02 nước 

màu vàng. 

+ Cánh cổng chính và cổng phụ làm bằng khung thép hộp mạ kẽm. 

e) Nhà văn phòng + nhà ở công nhân: 

- Phần kiến trúc: Công trình cấp IV, nhà 01 tầng, chiều cao nhà 4,8m; diện 

tích xây dựng 131,17 m2 (bao gồm 03 phòng làm việc, bếp ăn và hành lang). Hệ 

thống cửa sổ, cửa đi dùng cửa tôn. Toàn bộ tường trong và ngoài nhà sơn 01 nước 

lót, 02 nước phủ màu theo thiết kế chỉ định.  

- Phần kết cấu: Móng đơn bê tông cốt thép mác 200, đá (1x2)cm, kết hợp 

với hệ giằng móng bê tông cốt thép mác 200, đá(1x2)cm. Tường xây gạch bê tông 
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xi măng chịu lực kết hợp bao che, ngăn các phòng. Mái lợp tôn trên hệ xà gồ, vì 

kèo thép hình. 

f) Nhà  thú y + kho cám + nhà chế tinh: 

- Kiến trúc: Công trình cấp IV, chiều cao nhà 4,80m; diện tích xây dựng 

63.79 m2. Bao gồm phòng thú y, kho cám, phòng chế tinh. Mái lợp tôn trên hệ xà 

gồ thép hình. Nền nhà lát gạch ceramic, kích thước (400x400)mm. Trần nhà bằng 

tôn sóng dày 0,42mm. Hệ thống cửa các phòng dùng cửa tôn. Toàn bộ tường 

trong và ngoài quét vôi ve 01 nước lót, 02 nước phủ màu vàng nhạt, các chi tiết 

sơn theo thiết kế chỉ định.  

- Kêt cấu: Móng đơn bê tông cốt thép mác 200, đá (1x2)cm, kết hợp với hệ 

giằng móng bê tông cốt thép mác 200, đá(1x2)cm. Tường 220mm, xây bằng gạch 

không nung, vữa xi măng mác 50 để chịu lực kết hợp bao che. Mái lợp tôn trên hệ 

xà gồ thép. 

g) Nhà chứa phân (nằm trong khu đất liền kề Dự án, diện tích 150m2): 

- Kiến trúc: Nhà cấp IV, diện tích 75,0m2. Nền bê tông mác 150, đá 

(2x4)cm, dày 10cm. Mái lợp tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ, vì kèo thép. 

- Kết cấu: Móng bê tông cốt thép, kết hợp với giằng móng bằng bê tông cốt 

thép. Phần thân khung cột bê tông cốt thép toàn khối chịu lực, tường xây 220mm 

bao che cao 1,2m. Mái lợp tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ, vì kèo thép. 

h) Đường đuổi lợn 

- Điều chỉnh vị trí đường đuổi lợn cho phù hợp với công năng sử dụng; bố 

trí đường đuổi lợn trên đường giao thông nội bộ kết nối giữa các nhà chuồng. 

Tổng chiều dài là 130m.  

- Phần móng: bê tông mác 150, đá(2x4) rộng 1,5m, dày 10cm. 

- Tường xây 110mm, xây gạch bê tông xi măng mác 50, cao 0,6m. 

i) Nhà máy phát điện dự phòng: 

- Kiến trúc: Nhà cấp IV, diện tích 25,44 m2, chiều cao nhà 4m. Nền bê tông 

M150#, đá (2x4)cm, dày 100mm. Mái lợp tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép. 

- Kết cấu: Móng băng xây gạch bê tông xi măng, kết hợp với hệ giằng móng bê 

tông cốt thép. Tường xây gạch bê tông xi măng chịu lực kết hợp bao che. Mái lợp 

tôn dày 0,42mm trên hệ xà gồ thép. 

l) Lắp đặt bổ sung: bổ sung trần tôn cho các hạng mục nhà lợn nái đẻ, nhà 

lợn nái mang thai, nhà lợn cai sữa. 

m) Điều chỉnh chi phí thiết bị: Điều chỉnh giá trị chi phí thiết bị nhà lợn nái 

đẻ (do điều chỉnh công năng sử dụng từ nhà lợn thịt thành nhà lợn nái đẻ). 

 2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh (làm tròn): 17.343.737.000 đồng (Mười 

bảy tỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn). 

Trong đó: 
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- Chi phí xây dựng: 8.105.443.000  đồng. 

- Chi phí thiết bị: 1.701.892.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 339.940.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 1.387.730.000 đồng. 

- Chi phí khác: 672.660.000 đồng. 

- Chi phí chăn nuôi: 2.903.941.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 2.232.131.000 đồng. 

Điều 2. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết 

định số 1714/QĐ-UBND ngày 05/9/2018, Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và 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; 

- UBND huyện Bình Gia (chủ đầu tư dự án: 03 b); 

- 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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