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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

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

chữa Hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, 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; 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; 

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 Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa hồ Bản Chành, xã 
Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 
cáo thẩm định số 470/BC-SNN ngày 23/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đầu tư sửa chữa công trình để bảo đảm an 
toàn trong quá trình vận hành, an toàn đập, cung cấp đủ nước tưới cho 91ha đất 

nông nghiệp, cây ăn quả, cấp nước sinh hoạt cho 50 hộ dân thôn Hua Cầu và 01 
trường Mầm non, giảm thiểu nguy cơ rủi ro thiên tai, bão lụt thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho Nhân dân 02 thôn Soong Xào, Nà 
Lâu xã Lợi Bác và thôn Khau Kheo xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình. 

4. Quy mô xây dựng:  

a) Tràn xả lũ: phá bỏ toàn bộ đá xây cũ đã bị hư hỏng, mở rộng đỉnh tràn, 
dốc tràn để bảo đảm khả năng thoát lũ theo tiêu chuẩn, cụ thể: 
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- Đỉnh tràn: mở rộng đỉnh tràn từ B=10m thành B=12 m, làm mới toàn bộ 

bằng bê tông mác 300.  

- Dốc tràn: mở rộng dốc tràn từ B=12 m thu hẹp dần đến B=5m, làm mới 
toàn bộ dốc tràn tổng chiều dài 55m, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 300; 

b) Cầu qua tràn: làm mới cầu qua tràn tại vị trí ngưỡng tràn, hình thức cầu 

bản bê tông cốt thép rộng 4,5m, gồm 02 nhịp cầu, mỗi nhịp dài 6,3m, kết cấu bê 
tông cốt thép mác 300. 

c) Cống lấy nước: sửa chữa đầu cống, van điều tiết nước hạ lưu cống, trong đó: 

- Đầu cống: dỡ bỏ van nắp xoay đầu cống cũ và 2m cống cũ, giữ nguyên 
phần cống BTCT cũ; làm mới tháp van, cửa lấy nước; điều tiết nước bằng van 
côn, vận hành đóng mở bằng máy nâng V2. 

- Van hạ lưu cống: giữ nguyên nhà che van, dỡ bỏ van cũ, lắp đặt mới van 
điều tiết bằng van chặn D500. 

d) Đường thi công kết hợp quản lý khai thác công trình: nâng cấp đoạn 

đường đất từ đập Bản Chành đến tràn xả lũ, đấu nối với đường bê tông cũ thành 
đường bê tông theo cấp đường giao thông nông thôn loại B, nền đường rộng 

4,5m, mặt đường bằng BTXM rộng 3,5m, lề đường 2x0,5m, kết cấu bê tông xi 
măng M250, dày 20cm, móng cấp phối đá dăm loại 1, dày 16cm, tổng chiều dài là 

836,51m.   

đ) Xây dựng hoàn chỉnh công trình thoát nước, công trình phòng hộ. 

5. Giải pháp thiết kế: 

      a) Tràn xả lũ: tổng chiều dài tràn (bao gồm cả kênh dẫn) 65,40m. Hình thức 
tràn dọc tự động, trong đó: 

- Cửa vào: làm mới kênh dẫn cửa vào có chiều dài 4,3m, chiều rộng 12m, 

đáy dày 30 cm kết cấu bằng bê tông M300; tường hai bên có chiều cao từ 1,3m 
đến 3,17m, đỉnh tường rộng 0,3m, đáy tường rộng từ 0,8m đến 1,2m; kết cấu bằng 

bê tông mác 300; lớp bê tông lót dày 10cm kết cấu bằng bê tông mác 150; cao 
trình cửa vào +307,13m.    

- Ngưỡng tràn: làm mới ngưỡng tràn với chiều dài 6,1m, bề rộng 12m, đáy 

dày 30cm; kết cấu bê tông mác 300, lớp bê tông lót dày 10cm kết cấu bằng bê 
tông mác 150, tường ngưỡng tràn kết hợp làm mố cầu qua tràn; cao trình ngưỡng 

tràn +307,13m. 

 - Đoạn sau ngưỡng tràn (đoạn thu hẹp): dài 10m, độ dốc 17,4%, kích thước 
đầu đoạn thu hẹp BxH=(12x2,87)m, kích thước cuối đoạn thu hẹp 

BxH=(5x2,87)m; thành và đáy dày 30cm kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 300, 
lớp bê tông lót dày 10cm  kết cấu bằng bê tông mác 150. 

- Dốc tràn (nối tiếp sau đoạn thu hẹp): gồm 5 đoạn; đoạn  đầu  dài 10m, ba 
đoạn giữa dài 11m, 01 đoạn cuối dài 2m, độ dốc 55%, kích thước đầu dốc 
BxH=(5x2,87)m, kích thước cuối dốc BxH=(5x1,1)m; thành và đáy dày 30cm kết 

cấu bằng bê tông cốt thép mác 300, lớp bê tông lót dày 10cm; kết cấu bằng bê 
tông mác 150. Cao trình đầu dốc tràn +305,41m; cao trình cuối dốc tràn 

+284,69m. 
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- Cuối dốc tràn gia cố bảo vệ chống xói bằng tường kè dài 19,85m, chiều 

cao tường từ 2m đến 5,1m, đỉnh tường rộng 0,4m, đáy tường từ 1,05m đến 1,65m 
kết cấu bê tông mác 200; lớp bê tông lót dày 10cm kết cấu bằng bê tông mác 150. 

 b) Cầu qua tràn:  

- Mố cầu: mố hai đầu cầu dài 6,1m, cao 3,67m; móng cầu có kích thước rộng 

1,33m, cao H= 0,8m, thân mố rộng B=0,73m, cao H=2,27m, hai bên tai cao 0,6m, kết 
cấu bằng bê tông mác 300, lớp bê tông lót dày 10cm kết cấu bằng bê tông mác 150. 

Xà mũ rộng 0,83m, dày 30 cm kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 300. 

- Trụ Pin (đỡ 2 nhịp cầu): Thân trụ có chiều dài L=5,3m, rộng 0,80m, cao 
2,27m, hai bên tai cao 0,6m; móng trụ pin có kích thước, chiều dài L=6,1m, rộng 

B=1,40m, cao H=0,8m, kết cấu bằng bê tông mác 300, lớp bê tông lót dày 10cm 
kết cấu bằng bê tông mác 150. Xà mũ dày 30cm kết cấu bằng bê tông cốt thép 

mác 300. 

+ Thanh giằng chống: bố trí 06 thanh giằng chống dịch chuyển móng mố và 
trụ, kích thước thanh giằng chống dài 5m, rộng 20cm, cao 30cm, kết cấu bê tông 

cốt thép mác 300. 

- Bản mặt cầu: kích thước BxL=(4,5 x 12,8)m, chia làm 2 nhịp mỗi nhịp dài 
6,3m, dày 30cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 300, hai bên cầu bố trí lan can kết 

cầu bằng bê tông cốt thép mác 200, bố trí lỗ thoát nước bằng ống nhựa PVC D34.  

- Bản vượt: hai bên đầu cầu bố trí bản vượt dài 2,5m, rộng 4,5m, dày 20cm, 
kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 250; dưới lót nilon và lớp đá dăm cấp phối loại 

1, dày 16cm. 

- Hai đầu cầu bố trí Biển báo hạn chế tải trọng theo quy định. 

c) Cống lấy nước:  

- Dỡ bỏ van nắp xoay đầu cống cũ và 2m cống cũ, giữ nguyên phần cống 

bê tông cốt thép cũ. 

- Làm mới cửa cống lấy nước, tháp van kết cấu bê tông cốt thép mác 200, 
chiều cao tháp van H = 13,4m; điều tiết đóng, mở bằng van côn và máy nâng V2 

đặt trên đỉnh tháp van.  

  - Cửa hướng dòng đầu cống: kích thước BxHxL = (0,8x1,25x2)m, thành và 
đáy dày 30cm kết cấu bê tông mác 200, lớp bê tông lót dày 10cm, kết cấu bằng bê 

tông mác 150, trên thân cửa hướng dòng có lắp đặt khe phai, lưới chắn rác kích 
thước 1,35mx0,88m và lắp đặt 06 tấm phai bê tông cốt thép 100x40x10(cm). Cao 

trình đáy cửa hướng dòng +297,6m. 

 - Hố thu nước tháp van (kết hợp làm đáy trụ tháp van): kích thước BxHxL = 
(1,8x2,25x1,8)m, thành và đáy dày 40cm, kết cấu bê tông cốt thép mác 200, đáy 

lót bê tông mác 150 dày 10cm. Cao trình đáy hố thu nước +297,0m. Đấu nối giữa 
hố thu nước và cống cũ bằng ống thép dày 5mm, dài L=2,5m, đổ bê tông bọc 

xung quanh dày 300, kết cấu bê tông mác 200, đáy lót bê tông M150, dày 10cm.  

 - Trụ tháp van: gồm 04 trụ đỡ kích thước (25x25)cm, chiều cao trụ 10,25m, 
trung bình cứ 2m chiều cao bố trí một thanh giằng ngang kích thước (25cx20)cm;  
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trên trụ bố trí 2 dầm định vị trục vít máy nâng kích thước (25x20)cm; kết cấu 

bằng bê tông cốt thép mác 200. 

  - Sàn tháp van: Bản mặt sàn tháp van hình bát giác kích thước (4,9x4,9)m, 
dày 10cm, kết cấu bê tông cốt thép mác 200; cao trình sàn tháp van +310,0m.  

Xung quanh bố trí lan can, tay vịn cao 1,1m, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 
200. Sàn tháp bố trí đặt máy nâng V2.  

  - Nhà che van: xây dựng tại cao trình +310,0m, nhà che van hình bát giác, 

tường xây bằng gạch bê tông không nung, vữa xây và vữa trát mác 75, tường 
trong và ngoài nhà lăn sơn. Sàn mái dày 10cm kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 

200, mái lợp tôn màu nâu đỏ dày 0,4mm trên hệ khung xà gồ thép. Nhà che van 
bố trí 01 cửa đi kích thước BxH=(0,8x2,1)m và 03 cửa sổ thép kích thước 

BxH=(0,8x 1,20)m; kết cấu cửa đi và cửa sổ khung bằng thép L(40x40x5)mm, 
pano bằng thép dày 2mm; 

- Cầu công tác: tổng chiều dài cầu  L=29,40m, rộng 1,4m, được chia làm 02 

nhịp L=10,0m và 01 nhịp L = 9,40m, cao trình cầu +310,0m; phía đầu cầu đặt 
trên mố đỡ kết cấu bằng bê tông mác 200, ở giữa gối trên trụ đỡ chữ H, cuối cầu 

đặt trên dầm của trụ tháp van; dầm cầu công tác có tiết diện (20x30)cm, sàn cầu 
dày 10cm, kết cấu dầm và sàn cầu bằng bê tông cốt thép mác 200; lan can cầu cao 

110cm, kết cấu trụ và thanh ngang can lan can bằng bê tông cốt thép mác 200.  

+ Mố đỡ đầu cầu: kích thước (1,8x0,8x1)m, kết cấu bằng bê tông mác 200, 
lớp bê tông lót dày 5cm kết cấu bằng bê tông mác 150.  

+ Trụ đỡ cầu công tác: trụ hình chữ H, chiều cao 5,75 m và 9m; móng trụ 

có kích thước (1,3x1,45x0,8)m và (1,7x1,45x0,8)m đổ giật cấp từ (1,45÷0,85); kết 
cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, lớp bê tông lót dày 10cm, kết cấu bê tông mác 

150; tiết diện trụ (0,25x0,25)m, kết bằng bê tông cốt thép mác 200. 

 - Nhà van hạ lưu: giữ nguyên nhà che van hạ lưu cũ, quét lại sơn tường toàn 
bộ nhà van, thay thế 01 cửa đi thép kích thước BxL=90x210(cm) và 01 cửa sổ 

thép kích thước BxL=90x130(cm).  

 Thay thế van điều tiết hạ lưu cũ đã bị hư hỏng bằng van Cổng ty nổi D500, 
làm mới ống thu chuyển tiếp từ miệng cống cũ vào van cổng D500, ống thu kết 

cấu Inox SUS 304, đường kính miệng ống chuyển tiếp từ D1000 đến D500, tại vị 
trí van làm mố đỡ van, kích thước mố đỡ BxLxH=(80x30x37)cm, kết cấu mố đỡ 

bê tông mác 200, phía đáy mố khoan bắt thép chờ D12 vào đáy bể tiêu năng cũ 
trong nhà che van. Trên thân ống chuyển tiếp lắp đặt ống cấp nước sinh hoạt 

đường kính D65, sử dụng ống Inox gia công hàn trực tiếp vào thân ống 

d) Đường thi công kết hợp quản lý và khai thác công trình:  

Nâng cấp đoạn đường đất từ đập Bản Chành đến tràn xả lũ, đấu nối với 
đường bê tông cũ với chiều dài 836,51m thành đường bê tông theo cấp đường 

giao thông nông thôn loại B, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,5m, dày 
20cm kết cấu bằng bê tông mác 250, dưới lót nilon và lớp đá dăm cấp phối loại 1 

dày 16cm, lề đường 2x0,5m, bố trí 5m/khe co và 35m/khe giãn, khe co bố trí cắt 
khe; trên tuyến bố trí 02 cống thoát nước ngang đường và 02 điểm tránh xe. 
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Trên tuyến bố trí cọc tiêu phía ta luy âm gần lòng hồ chứa thường xuyên 

ngập nước và những vị trí đường có mặt cắt hẹp, ta luy không có hàng cây xanh 
lớn. Cọc tiêu có kích thước (LxBxH)=(15x15x100)cm, kết cấu bê tông cốt thép 

mác 200; Móng cọc tiêu có kích thước (LxBxH)=(50x50x60)cm, kết cấu bê tông 
mác 200.  

6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát 

xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng thuỷ lợi Lạng Sơn. 

7. Địa điểm xây dựng: xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

8. Diện tích sử dụng đất: vĩnh viễn 6.725m2; tạm thời 2.00m2. 

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

10. Tổng mức đầu tư:  6.300.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí GPMB 390.695.000 đồng; 

- Chi phí xây dựng: 4.777.928.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 141.731.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 557.074.000 đồng; 

- Chi phí khác: 156.071.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng 276.501.000 đồng; 

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2024. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. 

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

14. Phương án GPMB: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

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 UBND huyện Lộc Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  
Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 
- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Lương Trọng Quỳnh 
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