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QUYẾT ĐỊNH 

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

Sửa chữa hệ thống mương hồ Nà Tâm 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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 20/BC-SNN ngày 19/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa mương hồ Nà Tâm xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

như sau: 

1. Tên dự án: Sửa chữa mương hồ Nà Tâm 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: cung cấp đầy đủ và ổn định lượng nước tưới 

thường xuyên cho khoảng 204,4ha diện tích đất nông nghiệp/vụ, đảm bảo dâng 

nước, dẫn nước được an toàn về mùa mưa lũ và tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước về 

mùa kiệt. 

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

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


2 

a) Cầu máng:  

- Từ cọc KC1 đến cọc KC6 dài 20m, phá dỡ 2 nhịp cuối cầu máng cũ, làm 

mới tuyến cầu máng tại tim tuyến cũ, kích thước mặt cắt cầu máng 

BxH=(60x80)cm, thành và đáy dày 10cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, 

cầu máng chia làm 2 nhịp mỗi nhịp 10m, dọc theo chiều dài máng cứ 2m bố trí 01 

giằng tiết diện (10x10)cm kết cấu bằng bê tông cốt thép, giữa 2 nhịp cầu máng 

làm khớp nối bằng tấm nhựa Ômega.  

- Cuối cầu máng làm mố đỡ, kích thước (130x180)cm, kết cấu bằng bê tông 

mác 200, đáy lót vữa bê tông mác 150 dày 5cm. 

- Giữa 2 nhịp gối lên trụ, chiều cao trụ tính đến đáy máng H=4m, kích 

thước móng trụ BxL=(100÷60x180x80)cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép, lớp bê 

tông lót mác 150 dày 5cm.  

b) Mương KC: 

- Sửa chữa, nâng cấp đoạn mương nối tiếp sau cầu máng đến cọc  KC12 

tổng chiều dài L=118m. Phá dỡ mương cũ kết cấu bằng gạch xây, xây dựng mới 

mương mặt cắt BxH=(60x80)cm, thành và đáy dày 15cm kết cấu bằng bê tông 

mác 200, đáy được lót bê tông mác 150, theo chiều dài cứ 5m đặt  thanh giằng tiết 

diện (15x10)cm, kết cấu bằng bê tông mác 200 và 10m dài được đặt một khớp lún 

bằng bao tải tẩm nhựa đường, hai bên thành mương đắp đất, độ chặt đất đắp 

k=0,85. 

- Sửa chữa, nâng cấp bể xả xây đá cũ sau ống xi phông qua đường quốc lộ 

1A bằng bể xả mới chiều dài 7,4m với thành và đáy bằng bê tông mác 200 dày 

20cm, đáy được lót bê tông mác 150. 

- Sửa chữa, nâng cấp đoạn mương nối tiếp sau cửa xả tại cọc 14 đến cọc 19 

tổng chiều dài L=96m. Phá dỡ mương cũ kết cấu bằng gạch xây, xây dựng mới 

mương mặt cắt BxH=(60x80)cm, thành và đáy dày 15cm kết cấu bằng bê tông 

mác 200, đáy được lót bê tông mác 150, theo chiều dài cứ 5m đặt  thanh giằng tiết 

diện (15x10)cm, kết cấu bằng bê tông mác 200 và 10m dài được đặt một khớp lún 

bằng bao tải tẩm nhựa đường. Trên tuyến bố trí lắp đặt 192 tấm đan, kích thước 

(90x50x10)cm kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, hai bên thành mương đắp 

đất, độ chặt đất đắp k=0,85. 

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 Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

8. Diện tích sử dụng đất: diện tích chiếm đất tạm thời 569,2m2; diện tích đất 

chiếm vĩnh viễn 261,4m2. 

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

10. Số bước thiết kế: 01 bước. 
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11. Phương án giải phóng măṭ bằng, tái điṇh cư: công trình xây dựng chủ 

yếu theo tuyến cũ đã có, nên không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt 

bằng. 

12. Tổng dự toán kinh phí xây dựng: 690.026.000 đồng (Sáu trăm chín 

mươi triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  609.365.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:  13.774.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  60.832.000 đồng; 

- Chi phí khác:  6.055.000 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 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: TN&MT, XD; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- 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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