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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  

công trình Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1,  

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 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; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 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 43/TTr-SXD ngày        

03/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 

Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Cao Lộc. 

3. Mục tiêu đầu tư: đảm bảo ổn định cuộc sống, nhu cầu tái định cư cho 

207 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng         

hạ tầng kỹ thuật Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -   

Lạng Sơn. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng 

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho Khu tái 

định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn đáp ứng nhu cầu tái định cư cho 207 hộ gia đình, gồm các nội dung: 

a) Hạ tầng kỹ thuật: 

- San nền tạo mặt bằng xây dựng: tổng diện tích san nền 49.482m2. 
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- Lô đất tái định cư: tổng số các lô đất tái định cư 207 lô, diện tích mỗi lô 

90-100m2. 

- Hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng, phòng 

cháy chữa cháy, cây xanh đồng bộ. 

b) Hạ tầng xã hội: 

- Nhà văn hóa: công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng 117m2 

- Trường mầm non:  

+ Nhà 06 phòng học: công trình cao 02 tầng, diện tích xây dựng 321m2, 

tổng diện tích sàn 642m2. 

+ Nhà bếp nấu ăn: công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng 127m2. 

- Chợ: công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng 200m2. 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ 

phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: KTS. Trần Văn Tín 

7. Địa điểm xây dựng: xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

8. Diện tích sử dụng đất: diện tích khu đất thực hiện dự án: 50.432m2. 

9. Loại, cấp công trình: loại, cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, 

cấp III. 

10. Số bước thiết kế: 02 bước 

11. Các giải pháp thiết kế cơ sở 

11.1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

a) San nền tạo mặt bằng xây dựng 

Trước khi san nền tiến hành đào đắp ta luy, xây kè gia cố ranh giới thực 

hiện dự án: 

- Đào đắp ta luy: 

+ Đào, đắp ta luy phía ngoài, dọc theo ranh giới phía Đông, phía Nam khu 

đất thực hiện dự án; tổng diện tích 6.100m2. 

+ Độ dốc mái ta luy đào 1:0,75; độ dốc mái ta luy đắp 1:1,5; các đoạn có 

chiều cao mái đào lớn hơn 8m, tiến hành giật cấp rộng 2m, cao 6m. 

+ Thoát nước mái taluy đào, chân ta luy (bậc thấp nhất), bố trí rãnh dọc 

hình thang, sâu 0,4m. 

- Kè chắn đất: xây kè tại phần ranh giới phía Tây khu đất thực hiện dự án, 

tổng chiều dài kè 85m, kích thước kè: đỉnh rộng 0,5m, đáy rộng 2,3m, cao 5m. 

Kè xây bằng bê tông xi măng mác 150. 

- Đào, đắp đất san nền trong phạm vi diện tích 48.365m2, trong đó: 

+ Cao độ san nền cao nhất +248,50m; cao độ san nền thấp nhất: 

+243,60m; độ dốc san nền 3%; hướng thoát nước Nam - Bắc; độ chặt đất đắp 

san lấp K = 0,9. 

+ Tổng diện tích đắp 38.386,56m2, tổng khối lượng đắp 186.867,4m3; 
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trước khi đắp bóc lớp đất hữu cơ dày trung bình 0,3m, tổng khối lượng 

11.795,4m3. 

+ Tổng diện tích đào 11.095,11m2; tổng khối lượng đào 77.161m3 (trong 

đó có 2.073m3 đá). 

b) Giao thông: 

- Bố trí mặt bằng tuyến: hệ thống đường giao thông gồm 07 tuyến, các 

tuyến đường được bố trí xung quanh các lô đất tái định cư, khu đất công cộng, 

đất dịch vụ; đấu nối với đường Quốc lộ 1B tại cuối tuyến số 2 (tuyến trung tâm 

khu đất thực hiện dự án). 

- Thiết kế trắc ngang 

+ Tuyến số 1 (song song với Quốc lộ 1B), tổng chiều dài 365m, có chỉ 

giới đường đỏ 27m; mặt đường rộng (2x7,5)m, vỉa hè rộng (2x5)m (trong giai 

đoạn này chỉ thi công vỉa hè tiếp giáp với khu vực dự án; giai đoạn sau thi công 

vỉa hè tiếp giáp với Quốc lộ 1B theo quy hoạch); giải phân cách rộng: 2m. 

+ Tuyến số 2 (tuyến trung tâm), tổng chiều dài 65m, có chỉ giới đường đỏ 

17,5m; mặt đường rộng (2x5,75)m, vỉa hè rộng (2x3)m. 

+ Tuyến số 3, tổng chiều dài 525m, có chỉ giới đường đỏ 13,5m; mặt 

đường rộng (2x3,75)m, vỉa hè rộng (2x3)m. 

+ Tuyến số 4, tổng chiều dài 206m, có chỉ giới đường đỏ 11,5m; mặt 

đường rộng (2x2,75)m, vỉa hè rộng (2x3)m. 

+ Tuyến số 5, tổng chiều dài 205m, có chỉ giới đường đỏ 11,5m; mặt 

đường rộng (2x2,75)m, vỉa hè rộng (2x3)m. 

+ Tuyến số 6, tổng chiều dài 221,5m, có chỉ giới đường đỏ trung bình 

10,5m; mặt đường rộng (2x2,75)m, vỉa hè rộng 3m; dải cây xanh cách ly rộng 

trung bình 2m. 

+ Tuyến số 7, tổng chiều dài 134,2m, có chỉ giới đường đỏ trung bình 

10m; mặt đường rộng (2x2,75)m, Vỉa hè rộng 3m; dải cây xanh cách ly rộng 

trung bình 1,5m. 

- Cấu tạo ngang mặt đường:  

+ Độ dốc ngang mặt đường i =2%, dốc rãnh biên i = 10%.  

+ Block bó vỉa hè tùy theo độ dốc ngang mặt đường: 

Đối với mặt đường hai mái: đặt block liền rãnh biên trên toàn tuyến; block 

bằng bê tông xi măng mác 200, kích thước (0,65x1)m, trên lớp lót bê tông xi 

măng mác 150, dày 5cm.  

Đối với mặt đường một mái: một bên đặt block vát cạnh bằng bê tông xi 

măng mác 200, kích thước (0,2x0,25x1)m, trên lớp lót cát đen, dày 5cm;  một 

bên đặt block liền rãnh biên. 

- Thiết kế trắc dọc: độ dốc dọc nhỏ và lớn nhất các trục đường: Imin = 

0,02%, Imax = 3,25%; bán kính giao nhau bó vỉa tại các nút giao: Rmin = 8m; 

Rmax = 12m. 
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- Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới: 

+ Lớp bê tông xi măng M300 dày 20cm. 

+ Lớp vải bạt chống thấm. 

+ Lớp bột đá tạo phẳng dày 1cm. 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 18cm, đầm chặt K= 0,98. 

+ Lớp đất nền đầm chặt K=0,98, dày 30cm. 

+ Lớp đất nền đầm chặt K ≥ 0,95. 

- Kết cấu vỉa hè từ trên xuống dưới 

+ Lớp gạch Terrazzo, kích thước viên gạch (400x400x30)mm; độ dốc 

ngang mặt hè  i = 2%. 

+ Lớp vữa xi măng mác 100, dày 2cm. 

+ Lớp bê tông xi măng mác 150, dày 8cm. 

+ Lớp bạt dứa chống thấm. 

+ Nền đất đầm chặt K ≥ 0,9 

- Nút giao các tuyến: các nút giao có thiết kế lòng đường, vỉa hè tương tự 

với các tuyến đường. 

c) Hệ thống cấp nước 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước dự kiến là 192,33m3/ngày đêm; nguồn nước 

cung cấp cho công trình được đấu nối từ mạng lưới cung cấp nước sinh hoạt của 

Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; vị trí điểm đấu nối: tại vỉa hè bên trái 

(hướng đi Văn Quan) Quốc lộ 1B, góc phía Đông-Bắc khu đất thực hiện dự án. 

- Tuyến chính phân phối nước mạng vòng khép kín, tuyến ống được bố trí 

dọc theo vỉa hè các tuyến đường giao thông nội bộ; sử dụng ống nhựa HDPE 

đường kính d=110mm, tổng chiều dài 929m. 

- Các tuyến ống dịch vụ bố trí theo sơ đồ mạng cành cây, dọc theo ranh 

giới các lô đất tái định cư, khu đất công cộng và dịch vụ; sử dụng ống nhựa 

HDPE đường kính d=32, 40, 50, 75mm, tổng chiều dài 1.328m. 

- Hệ thống ống cấp nước được chôn ngầm dưới vỉa hè, tim ống cách chỉ 

giới xây dựng 0,5-1,5m, độ sâu đặt ống trung bình 0,6-1,2m, rãnh chôn ống 

được lót 1 lớp cát đen đầm chặt dày 10cm. 

- Trên toàn tuyến bố trí:  

+ Các van khoá tại các điểm rẽ nhánh và đấu nối hệ thống. 

+ Các van xả cặn tại các điểm thấp nhất của đường ống. 

+ Các van xả khí tại các điểm cao nhất của đường ống. 

+ Các đồng hồ đo lưu lượng nước. 

- Cấp nước chữa cháy: hệ thống cấp được kết hợp với tuyến ống phân 

phối chính của hệ thống cấp nước sinh hoạt; trên toàn tuyến bố trí 08 họng cấp 

nước cứu hỏa trên vỉa hè các tuyến đường giao thông; trụ cao 0,8m, đường kính 

đầu ra d=100mm, khoảng cách các trụ 120-150m.   
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d) Hệ thống thoát nước 

- Thoát nước suối: 

+ Khu đất thực hiện dự án có dòng suối Pắc Mật chảy qua, hướng dòng 

chảy từ phía Tây sang phía Đông, uốn theo địa hình khu đất thực hiện dự án; 

điểm đầu tiếp giáp với dự án (phía Tây khu đất thực hiện dự án) cạnh đầu tuyến 

đường số 3, điểm cuối thoát khỏi dự án tại góc Đông-Bắc khu đất thực hiện dự 

án. 

+ Giải pháp thiết kế nắn dòng, thoát nước suối: Bố trí cống hộp bằng bê 

tông cốt thép, kích thước 2x(2,4x4)m, dọc bên dưới tuyến đường giao thông     

số 3, tổng chiều dài 505m; độ dốc thoát nước 1,08%, hướng thoát Tây-Đông; 

điểm đầu thu nước (phía Tây), bố trí hố thu nước (nằm trong phạm vi ranh giới 

khu đất thực hiện dự án), điểm cuối thoát nước (góc Đông-Bắc) bố trí cửa xả. 

- Thoát nước mưa, nước mặt: bố trí các hố thu nước dọc theo toàn bộ lòng 

đường các tuyến đường giao thông, thu nước mặt của hệ thống đường giao 

thông và chờ đấu nối thoát nước mặt từ các hộ gia đình. Hố thu xây bằng gạch 

đặc, đáy hố, nắp hố bằng bê tông xi măng mác 200, miệng hố đậy bằng nắp gang 

đặc. 

- Thoát nước thải sinh hoạt: tổng lượng nước thải sinh hoạt là 200m3/ngày 

đêm, thiết kế hệ thống thoát nước thải, gồm: 

+ Tuyến ống thoát nước: toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các hộ dân sau khi 

được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại, được thoát ra hệ thống thoát nước thải của 

dự án. Hệ thống ống thoát nước thải bố trí dọc phía dưới vỉa hè các tuyến đường 

giao thông (song song với các tuyến ống thoát nước mặt), sử dụng ống nhựa 

PVC đường kính d=300mm, tổng chiều dài 639,5m. 

Hệ thống thoát nước thải dọc theo khoảng lưu thông giữa 02 dãy nhà liền 

kề, sử dụng rãnh xây bằng gạch đặc, tấm đan đậy rãnh bằng bê tông cốt thép. 

Rãnh hình chữ nhật, kích thước tiết diện (0,52x0,5)m, tổng chiều dài 757m. Trên 

tuyến bố trí các hố thu nước đặt ngầm dọc theo vỉa hè các tuyến đường giao 

thông; kích thước hố (0,7x0,7x0,9)m; trong hố bố trí các đường ống chờ đấu nối 

thoát nước từ các hộ gia đình bằng ông nhựa PVC đường kính d=100mm. 

Giải pháp đặt đường ống, rãnh thoát nước có độ dốc thoát nước lớn nhất: 

Imin = 0,53%; độ dốc thoát nước nhỏ nhất: Imax = 0,35% 

+ Trạm xử lý nước: toàn bộ hệ thống nước thải của dự án được thu gom 

về trạm xử lý nước, bố trí tại góc Đông - Bắc khu đất thực hiện dự án; công suất 

200m3/ngày đêm, bao gồm các hạng mục: nhà điều hành, diện tích xây dựng 

40m2; 01 bể gom, 01 bể điều hòa nước thải, mỗi bể kích thước (5x3x4)m; 02 bể 

xử lý, mỗi bể kích thước (6x3x6)m; 01 bể tách bùn hình trụ, đường kính 3,2m, 

cao 4m; 01 bể khử trùng, kích thước (2,5x1,5x2)m; 01 bể chứa bùn, thể tích 

5m3. 

đ) Cấp điện, chiếu sáng 

- Lưới điện trung thế 35kV: 

+ Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ tuyến đường dây trung thế 35kV 



6 

 

đã có (đi ngang qua khu đất thực hiện dự án, hướng tuyến Tây - Đông)  

+ Xây mới tuyến đường dây trung thế 35kV đi nổi, bố trí dọc theo ranh 

giới phía Nam khu đất thực hiện dự án, tổng chiều dài 600m; hai đầu tuyến 

trung thế xây mới, đấu nối với tuyến dây trung thế 35kV đã có tại các vị trí bên 

ngoài ranh giới phía Tây và Đông khu đất thực hiện dự án. 

 + Trên tuyến bố trí 02 trạm biến áp kiểu trạm treo trên 02 cột bê tông ly 

tâm (BT16, BT20), công suất mỗi trạm 560kVA tại góc Tây - Nam và giữa ranh 

giới phía Nam khu đất thực hiện dự án.  

+ Hệ thống cột điện đỡ dây trung thế, sử dựng cột bê tông ly tâm dự ứng 

lực PC.I-20-190-11,0 và PC.I-20-190-13,0; tổng số cột 09. 

+ Hệ thống dây dẫn tuyến trung thế, sử dụng cáp 3xAC/XLPE/HDPE-

70/11. 

- Lưới điện hạ thế 0,4kV: 

+ Xây mới tuyến đường dây hạ thế 0,4kV, cấp điện cho dự án; điểm đầu 

đấu nối tại 02 trạm biến áp của tuyến 35kV xây mới. 

+ Tuyến tuyến hạ thế 0,4kV được bố trí đi ngầm trong mương cáp, dưới 

vỉa hè các tuyến đường giao thông và xung quanh các khu đất tái định cư, khu 

đất công cộng, dịch vụ, tổng chiều dài 1.400m; hệ thống dây dẫn: Tuyến chính 

sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(4x95)mm2, tổng chiều dài 1.100m; 

tuyến nhánh sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC(4x70)mm2, tổng chiều  

dài 300m. 

- Cấp điện chiếu sáng: 

+ Hệ thống chiếu sáng sân đường được bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến 

đường giao thông; tuyến đường số 2 bố trí đèn hai bên đường, các tuyến đường 

còn lại bố trí dọc một bên đường. 

+ Tuyến đường dây cấp điện chiếu sáng trục đường chính sử dụng cáp 

ngầm hạ thế CU/XLPE/DAST/PVC(4x16)mm2, đi ngầm dưới vỉa hè (các đoạn 

trùng với tuyến hạ thế 0,4kV, bố trí đặt chung trong mương cáp); tổng chiều dài 

tuyến 1.400m. 

+ Chiếu sáng đường phố sử dụng đèn Led công suất 150W/220V; cột đèn 

sử dụng cột thép liền cần, cao 10m, cần đèn đơn; tổng số 48 cột. 

+ Dây từ chân cột cấp điện lên bóng đèn dùng dây dẫn 

Cu/PVC/PVC(2x2,5)mm2, luồn trong thân cột đèn và ống thép cần đèn.  

 + Các tủ chiếu sáng điều khiển 2 chế độ: từ 18 giờ đến 22 giờ dùng cả 3 

pha A, B, C bật tất cả các đèn. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau dùng 1 pha A 

bật 1/3 số đèn. 

e) Hệ thống cây xanh, cảnh quan: bố trí hệ thống cây xanh dọc theo ranh 

giới phía Nam và một phần diện tích góc phía Đông - Bắc khu đất thực hiện dự 

án; kết hợp bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường giao thông và xen kẽ giữa các 

khu dân cư, khu dịch vụ công cộng; tổng diện tích 6.863m2. 

11.2. Các công trình hạ tầng xã hội (dân dụng) 
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a) Nhà văn hóa: 

- Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình được bố trí tại lô đất ký hiệu 

C.C.02 (rộng 777m2), phía Đông khu đất thực hiện dự án; cao 01 tầng; chiều cao 

tầng 3,3m, chiều cao công trình 5,25m; mái dốc lợp tôn chống nóng. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: móng xây bằng gạch không nung, vữa xi 

măng cát mác 75, kết hợp giằng đỉnh móng bằng bê tông cốt thép mác 200. 

Tường chịu lực xây bằng gạch không nung, vữa xây bằng xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: nền lát gạch ceramic, kích thước 

(400x400)mm. Tường, dầm, cột nhà trát bằng vữa xi măng cát mác 75; quét vôi 

ve 01 nước lót 02 nước phủ. Cửa đi dùng cửa xếp bằng thép; cửa sổ dùng cửa 

kính khung nhôm, kính dày 5mm. 

b) Trường mầm non 

- Nhà 06 phòng học: 

+ Công trình được bố trí tại lô đất ký hiệu N.TRẺ (diện tích 1.936m2), 

phía Đông khu đất thực hiện dự án. 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 02 tầng, có mặt bằng nhà 

hình chữ L; bao gồm 06 phòng học, diện tích mỗi phòng 54m2; 02 khu vệ sinh, 

mỗi khu rộng 19m2; hành lang phía trước rộng 2,4m. Chiều cao công trình 

10,06m; mái dốc lợp tôn chống nóng. 

+ Giải pháp thiết kế kêt cấu: móng đơn, kết hợp giằng đỉnh móng bằng bê 

tông cốt thép mác 200; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150. Hệ cột, dầm, 

sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối mác 200; tường xây bằng gạch không nung, 

vữa xây bằng xi măng cát mác 50. 

+ Giải pháp thiết kế hoàn thiện: nền lát gạch ceramic, kích thước 

(400x400)mm, chân tường ốp gạch ceramic kích thước (200x450)mm, cao 

0,9m; nền các khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn, kích thước (300x300)m, 

tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic, kích thước (300x450)m, cao 1,8m. Tường 

trong và ngoài nhà sơn 01 nước lót, 02 nước phủ. Hệ thống cửa đi, cửa sổ dùng 

cửa thép sơn tĩnh điện, kính dày 5mm. 

- Nhà bếp: 

+ Công trình được bố trí tại lô đất ký hiệu N.TRẺ (cạnh nhà 06 phòng 

học), phía Đông khu đất thực hiện dự án. 

+ Giải pháp thiết kế kiến trúc: công trình cao 01 tầng, gồm kho chứa 

lương thực, thực phẩm; khu sơ chế; khu chế biến; khu nấu và chia cơm. chiều 

cao công trình 5,25m, mái dốc lợp tôn chống nóng. 

- Giải pháp thiết kế kết cấu: móng đơn, kết hợp giằng đỉnh móng bằng bê 

tông cốt thép mác 200; lót móng bằng bê tông xi măng mác 150. Hệ cột, dầm, 

sàn bằng bê tông cốt thép toàn khối mác 200; tường xây bằng gạch không nung, 

vữa xây bằng xi măng cát mác 50. 

- Giải pháp thiết kế hoàn thiện: nền nhà lát gạch ceramic, kích thước 

(400x400)mm; khu sơ chế lát gạch ceramic chống trơn, kích thước 
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(250x250)mm. Tường các khu sơ chế, khu chế biến, khu nấu và chia cơm ốp 

gạch ceramic, kích thước (250x400)mm, cao 1,5m. Toàn bộ tường quét vôi ve  

01 nước lót, 02 nước phủ. Hệ thống cửa sổ, cửa đi dùng cửa thép sơn tĩnh điện, 

kính dày 5mm. 

12. Tổng mức đầu tư dư án:   104.656.895.113 đồng, trong đó: 

- Chi phí giải phóng mặt bằng:     18.732.713.000 đồng; 

- Chi phí xây dựng:      64.504.120.771 đồng; 

- Chi phí thiết bị:         3.849.948.549 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        1.213.686.450 đồng; 

- Chi phí tư vấn:         4.021.788.394 đồng; 

- Chi phí khác:         2.380.909.195 đồng; 

- Chi phí dự phòng:        9.953.728.754 đồng. 

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án 

Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, do Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội ứng trước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

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

15. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban 

quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện 

Cao Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết  

định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

 Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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