
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống  

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 

 

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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 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 Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 28/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dư ̣án “Hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 

07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy 

định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 09/3/2009 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử 

lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1; Quyết định số 2034/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2012 về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây 

dựng dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai 

đoạn 1; Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 

Lạng Sơn - giai đoạn 1; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 134/TTr-SXD  

ngày 04/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1 như sau: 
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1. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế 

1.1. Hạng mục Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm 

1.1.1. Hạng mục cắt giảm 

- Sân phơi bùn; 

- Cửa xả số 3; 

- Cắt giảm danh mục đầu tư thiết bị vận hành, bảo dưỡng: 01 xe phục vụ 

công tác vận hành bảo dưỡng (xe bán tải động cơ 4x4); 01 xe hút chân không 

(hút phân bùn bể tự hoại); 01 xe rửa cống áp lực cao. 

1.1.2. Hạng mục bổ sung 

a) Hệ thống xử lý bùn 

- Nhà ép bùn: 01 tầng, diện tích xây dựng 142m2 

- Nhà chứa bùn: 01 tầng, diện tích xây dựng 280m2  

- Thiết bị hệ thống xử lý bùn: 02 máy ép bùn; 01 bộ băng tải; 01 bộ thiết 

bị pha Polymer; 01 bộ thiết bị châm Polymer; 01 bộ khuấy trộn tĩnh; 01 máy nén 

khí;  02 bộ bơm định lượng Polymer; 01 cần trục 1 ray; 02 bộ thiết bị đo mức 

siêu âm; 02 bộ thiết bị đo lượng bùn; 02 máy bơm chìm và 03 thiết bị đo mức 

nước. 

b) Hệ thống khử trùng UV: 

- Nhà chứa thiết bị 1: 01 tầng, diện tích xây dựng 5,9m2; 

- Nhà chứa thiết bị 2: 01 tầng, diện tích xây dựng 9,4m2; 

- Bể khử trùng: 26,3m3; 

- Thiết bị hệ thống khử trùng UV: 02 bộ khử trùng 11MLP 4°700-M-G; 

01 bộ khử trùng 11MLP 6°700-M-G; 01 máy nén khí; 01 bộ rửa áp lực; 01 bơm 

thoát và 01 bộ thiết bị nâng. 

c) Hồ sự cố và trạm bơm tuần hoàn 

- Hồ sự cố, dung tích 11.000m3; 

- Trạm bơm tuần hoàn; 

- Thiết bị: 02 máy bơm chìm; 01 bộ cẩu quay bằng điện; 01 bộ thiết bị đo 

mức siêu âm. 

d) Trạm quan trắc: bổ sung thiết bị quan trắc. 

e) Các thiết bị khác gồm: bổ sung tấm hướng dòng cho bể lắng cát; cửa 

phai cho bể lắng cát; bơm nước rò rỉ cho trạm bơm bùn, bơm bùn tuần hoàn và 

trạm bơm bùn bể chứa bùn yếm khí; van cổng, van một chiều lắp trên đường 

ống; đồng hồ đo áp lực; đo mức dạng phao cho công trình thu, bể tách rác và 

tách cát, trạm bơm bùn dư và bùn tuần hoàn, bể ổn định bùn yếm khí, trạm bơm 

bùn nén; bộ lưu điện cho phòng điều khiển, nhà đặt tủ điện chính, trạm bơm bùn 

và bơm bùn tuần hoàn, trạm quan trắc.  

1.1.3. Hạng mục điều chỉnh thiết kế 

- Nhà điều hành: Nâng từ 01 tầng lên thành 02 tầng. 

- Hệ thống thoát nước ngoài nhà: 

+ Bổ sung đoạn cống D=600mm, dài 29m; 



3 

+ Bổ sung đoạn cống D=800mm dài 40m và D=1.000mm dài 51m; 

+ Bổ sung đoạn cống D=400mm dài 35m và D=600mm dài 95m; 

+ Bổ sung cống thoát nước ngang đường dẫn vào nhà máy. 

- Điều chỉnh thiết bị trạm bơm PS1, PS3, PS17: song chắn rác trạm bơm 

PS1, PS3; bơm chìm trạm bơm PS3, PS17. 

1.2. Hạng mục đấu nối hộ gia đình 

a) Điều chỉnh thiết kế: đấu nối hộ gia đình gồm 05 loại, thiết kế đấu nối từ 

hộ gia đình (từ mép ngoài nhà) tới hộp đấu nối như sau: 

- Loại 1: sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê tông xi măng mác 300, dày 20cm; 

lớp nilon chống thấm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 9cm; lớp cát đệm, dày 26cm. 

- Loại 2: sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê tông nhựa hạt mịn, dày 5cm; bê 

tông xi măng mác 300, dày 20cm; lớp nilon chống thấm; lớp cát đệm, dày 30cm. 

- Loại 3: sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 1,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: bê tông xi măng mác 300, dày 10cm; 

lớp nilon chống thấm; lớp cát đệm, dày 5cm; đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 14cm; 

lớp cát đệm, dày 26cm. 

- Loại 4: sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 3,6m; ống chôn sâu 

0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm: 

+ Đoạn từ mép nhà đến block vỉa hè: gạch lát vỉa hè; lớp cát lót, dày 5cm; 

đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 39cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

+ Đoạn từ block vỉa hè đến hộp đấu nối: bê tông nhựa hạt mịn, dày 5cm; 

bê tông nhựa hạt thô, dày 5cm; cấp phối đá dăm loại I, dày 120cm; cấp phối đá 

dăm loại 2, dày 120cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

- Loại 5: sử dụng ống nhựa PVC d=110mm, chiều dài 3,6m; ống chôn      

sâu 0,45m; các lớp kết cấu từ trên xuống gồm:  

+ Đoạn từ mép nhà đến block vỉa hè: gạch lát vỉa hè; lớp cát lót, dày 5cm; 

đất đắp đầm chặt k=0,9 dày 39cm; lớp cát đệm, dày 21cm. 

+ Đoạn từ block vỉa hè đến hộp đấu nối: bê tông xi măng mác 300, dày 

20cm; lớp nilon chống thấm; đất đầm chặt k=0,9, dày 140cm; lớp cát đệm, dày 

21cm. 

b) Điều chỉnh số lượng hộ đấu nối từ 6.980 hộ xuống còn 5.376 hộ, trong 

đó:  

- Đối nối hộ gia đình loại 1: 2.997 hộ; 

- Đối nối hộ gia đình loại 2:    298 hộ; 

- Đối nối hộ gia đình loại 3:    674 hộ; 

- Đối nối hộ gia đình loại 4:    973 hộ; 

- Đối nối hộ gia đình loại 5:    434 hộ. 

c) Hộp đấu nối: thiết kế bổ sung số lượng hộp đấu nối là 176 hộp. 

2. Giá trị dự toán bổ sung  

2.1. Hạng mục nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm 
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- Chi phí đã được phê duyệt:  142.281,99 triệu đồng; 

- Chi phí đề xuất bổ sung:    27.161,73 triệu đồng; 

- Tổng chi phí sau điều chỉnh:    169.091,14 triệu đồng. 

2.2. Bổ sung chi phí dịch vụ Tư vấn quốc tế (vốn SECO) 

- Chi phí Tư vấn theo hợp đồng đã ký:  1.485.171 EUR. 

- Chi phí đề xuất bổ sung:        586.729 EUR.  

- Tổng chi phí sau điều chỉnh:                2.071.900 EUR. 

2.3. Bổ sung chi phí đấu nối gia đình (vốn đối ứng NSĐP) 

- Chi phí đã được phê duyệt:     394.000 EUR (11.368,90 triệu đồng). 

- Chi phí đề xuất bổ sung:         118.087 EUR (3.407,10 triệu đồng).  

- Tổng chi phí sau điều chỉnh:   512.087 EUR (14.776,00 triệu đồng). 

3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh:  701.349.600.000 đồng 

- Chi phí xây dựng:      539.814.810.958 đồng; 

- Chi phí GPMB:           9.657.309.700 đồng; 

- Chi phí QLDA:           5.803.009.213 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:        61.300.662.444 đồng; 

- Chi phí khác:           4.109.665.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:        80.664.142.685 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: năm 2012-2022 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập taị Quyết điṇh này giữ nguyên 

theo các Quyết định: số 389/QĐ-UBND ngày 09/3/2009; số 2034/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2012; số 771/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 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, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn, Người đại điện theo pháp luật của Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm: THCB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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