
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình  

Trục đường đối ngoại và Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư  

thuộc dự án Trụ sở làm việc công an 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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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 quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công án tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày        

31/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường đối ngoại 

và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh. 

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường để phục vụ công tác thi công 

xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn và đảm bảo cho hoạt động của 

trụ sở sau khi đưa vào sử dụng; tạo quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh để bố 

trí tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Đồng thời 

đây cũng là tuyến đường trục chính trong khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của 
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Nhân dân, tạo bộ mặt mỹ quan đô thị khu vực, phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Quy mô đầu tư và các giải pháp kỹ thuật 

5.1. Xây dựng 02 tuyến đường giao thông đối ngoại, với tổng chiều dài là 

724,34m, có các chỉ tiêu kỹ thuật như sau: 

a) Trục đường đối ngoại số 01: chỉ giới đường đỏ 35m, đường 2 chiều có 

dải phân cách cứng, trước mắt đầu tư tuyến với mặt cắt ngang như sau: 

- Đoạn 1: Từ đường Hùng Vương vào đến cổng Trụ sở Công an tỉnh, mặt 

cắt ngang tuyến (5,0+10,5+4,0+10,5+5,0)m. 

- Đoạn 2: Từ cổng Trụ sở Công an tỉnh đến ranh giới phía Nam khu vực 

dự án, mặt cắt ngang tuyến (5,0+7,5+10,0+7,5+5,0)m. 

b) Trục đường đối ngoại số 02: chỉ giới đường đỏ 21,25m, mặt cắt ngang 

tuyến (5,0+11,25+5,0)m. 

5.2. Hè phố lát gạch bê tông giả đá, bố trí đường lên xuống cho người đi 

xe lăn rộng 3,0m (trung bình 50m /1 vị trí). 

- Block dải phân cách bằng BTXM-M200 đá (2x4cm) KT (42x19x100)cm 

đặt trên lớp đệm BTXM - M150 dày 10cm. 

- Kết cấu vỉa hè từ trên xuống như sau: Lớp gạch bê tông giả đá KT 

40x40x4cm; lớp VXM - M100 dày 2cm; lớp BTXM - M150 đá (2x4)cm dày 

8cm; lớp bạt dứa chống thấm.  

- Bố trí đường lên xuống cho người đi xe lăn rộng 3.0m; khoảng cách 

TB 50m/vị trí. 

- Trên vỉa hè trồng cây lát, bó gốc cây bằng BTXM-M200, đá (2x4)cm, KT( 

130x10x10)cm. 

5.3. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cống chính để 

thoát nước lưu vực phía Nam dự án; hệ thống thoát nước thải; hệ thống cấp nước 

sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện (trạm biến áp); hệ thống 

điện chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đường phố, cấp điện sinh hoạt khu tái 

định cư, cây xanh hè phố. 

a) Hệ thống thoát nước: hướng thoát nước căn cứ vào hiện trạng các điểm 

xả nước hiện trạng; căn cứ vào địa hình thực tế thiết kế hệ thống cống dọc, 

ngang để thu nước mặt và nước thải sinh hoạt của dân cư hai bên tuyến và xả 

nước ra các vị trí cửa xả. Trong dự án có các hướng thoát nước như sau: 

- Hướng thứ 1: xây dựng hệ thống cống hộp (2x2)m bằng bê tông cốt thép 

để thoát nước cho cánh đồng ở phía Nam dự án về phía Bắc đoạn từ cọc 10 

(Km0+195.44) - cọc 19 (Km0+394.23). Sau đó chảy vào cống hộp (2x2)m hiện 

trạng ở phía Bắc. Nước mặt của các tuyến đường dọc theo tuyến cống hộp 

(2x2m) được thu vào hố tụ nước rãnh biên và xả trực tiếp vào cống hộp. 

- Hướng thứ 2: một phần nước mặt của trục đường đối ngoại 1 khu vực 

đầu tuyến được thu vào hệ thống cống tròn D40cm để đấu nối với hệ thống thoát 
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nước của đường Hùng Vương. 

- Tần suất tính toán thuỷ văn P = 4%. 

- Tải trọng thiết kế công trình H30 - XB80. 

b) Hệ thống cống:  

- Hệ thống cống dọc: sử dụng cống hộp (2x2)m dày 20cm đúc sẵn, cống 

tròn 40cm dày 3.8cm, cống đúc ly tâm bằng BTCT - M300; đệm móng cống 

bằng đá dăm (2x4)cm, dày 20 - 30cm. 

- Hệ thống cống ngang: sử dụng ống cống 40cm, cống tròn BTCT-

M300, dày 3.8cm. Móng cống đệm đá dăm (2x4)cm dày 20cm. Mối nối cống sử 

dụng mối nối gạch chỉ xây VXM - M100.  

- Giếng thu nước rãnh biên: thân giếng bằng bê tông cốt thép mác 300, 

đúc sẵn có kích thước dài x rộng x cao = 110 x 61 x 93cm, dày 15cm; nắp hố 

bằng tấm gang đúc sẵn. Dẫn nuớc từ giếng thu rãnh biên sang hố thu chính bằng 

ống cống 40cm. 

c) Hệ thống hố thu, gồm 2 loại: 

- Loại 1 (hố thu có đường kính D400): 

+ Hố thu xây bằng gạch bê tông được đặt trên vỉa hè: Thân hố ga thu bằng 

gạch bê tông xây vữa xi măng cát mác 75, dày 22cm, phía trong trát vữa xi 

măng cát dày trung bình 1,5cm. Móng hố ga bằng bê tông xi măng mác 250, lớp 

cấp phối đệm dày 15cm. Tấm đậy hố ga bằng bê tông cốt thép mác 300, dày 

12cm, xung quanh được gia cường bằng thép hình L100x50x6mm. 

- Loại 2 (Hộp đấu nối nước thải hộ gia đình): Hộp đấu nối xây bằng bê 

tông xi măng xây dựng tại các vị trí trên vỉa hè sát các ô đất tái định cư để thu 

nước thải của các hộ dân. Thân hố thu xây bằng bê tông xi măng mác 300, dày 

10cm. Móng hố thu xây bằng bê tông xi măng mác 300, dày 10cm, lớp lót móng 

bằng BTXM - M150 đá (1x2)cm, dày 5cm. Tấm đậy hố thu xây bằng bê tông 

cốt thép mác 300, dày 5cm, xung quanh được gia cường bằng thép hình 

L50x50x1mm. Bê tông móng, thân hố thu thi công đổ bê tông tại chỗ; tấm đậy 

được đúc sẵn trong xưởng và thi công lắp ghép. 

d) Hệ thống thu nước thải: nước thải từ các hộ gia đình thu vào các hộp 

đấu nối hộ gia đình sau đó đổ vào các hố ga thu nước thải rồi dẫn qua hệ thống 

đường ống thoát nước thải D200, D400 để đấu nối vào đường ống thoát nước 

thải chung của khu vực. Hố thu nước thải cấu tạo tương tự hố thu nước mưa. 

5.4. Hệ thống điện chiếu sáng: 

- Cấp điện chiếu sáng cho đường giao thông được đấu nối với cột đèn chiếu 

sáng hiện trạng gần nhất phía đầu tuyến (đầu chờ). 

- Đối với đoạn I: từ đường Hùng Vương vào đến ngã ba được đấu nối tại 

TBA-22/0,4kv-400KVA đặt tại vỉ hè đường tuyến đối ngoại 1 cạnh khu tái định 

cư. Các vị trí chiếu sáng bố trí cách nhau trung bình là 40m. 
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- Đối với đoạn II:  

+ Từ TBA-22/0,4kv-400KVA đi theo đường tuyến đối ngoại 1 đấu nối tại 

TBA-22/0,4kv-400KVA, các vị trí chiếu sáng bố trí cách nhau trung bình là 

40m cách bên phía tái định cư.  

+ Từ TBA-22/0,4kv-400KVA  đi theo đường tuyến đối ngoại 2 đấu nối 

tại TBA-22/0,4kv-400KVA , các vị trí chiếu sáng bố trí cách nhau trung bình là 

40m cách bên phía tái định cư.  

+ Cấp điện sinh hoạt: xây dựng trạm biến áp mới TBA-22/0,4kv-400KVA 

đấu nối điện từ đường dây 22kv lộ 471/13.2 đang chay trên đường Hùng Vương. 

Đối với lô tái định cư bên đường tuyến đối ngoại 1 và lô tái định cư bên đường 

tuyến đối ngoại 2 đều được đấu nối từ TBA-22/0,4kv-400KVA mới. 

5.5. Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy 

- Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt được lắp đặt sử dụng ống nhựa 

HDPE PN8 - D63mm.  

- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy sử dụng đường ống HDPE 

PN8 - D110mm. 

- Điểm đấu nối cấp nước: đường ống được đấu nối với hệ thống cấp nước 

sinh hoạt khu vực trục đường Hùng Vương tại đầu tuyến. Đường ống cấp nước 

được chôn dọc vỉa hè bên phải tuyến cách mép chỉ giới xây dựng 0.50m, độ sâu 

chôn ống (0,5-1)m. 

5.6. San nền khu đất quy hoạch đường giao thông đối ngoại và khu đất để 

phân lô tái định cư (tổng diện tích 2,8 ha). 

6. 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. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính: Nhóm C, công trình giao 

thông, cấp III. 

9. Số bước thiết kế: 02 bước. 

10. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 32.205.200.000 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng:                                  27.369.906.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị:                      821.554.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                                607.363.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn xây dựng:                         1.616.795.000 đồng. 

- Chi phí khác:                                            1.163.324.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:                                       626.258.000 đồng. 

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công, ngân sách tỉnh. 

12.Thời gian thực hiện: Năm 2021- 2023.  
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13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

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

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 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; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KT, THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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