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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia  

 

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 1737/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 214/TTr-SXD ngày   
22/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình Cấp nước sinh hoạt xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Điều chỉnh vị trí tuyến cấp nước trên tuyến Pắc Khuông: 

- Tuyến N1:  

+ Điều chỉnh vị trí chôn ống từ mép ngoài của rãnh thoát nước đường giao 
thông lên trên mặt thành rãnh thoát nước và đổ bê tông phủ bảo vệ ống; vị trí điều 

chỉnh từ cọc 16 đến cọc 17, chiều dài 38m. 

+ Điều chỉnh vị trí chôn ống từ mép ngoài của rãnh thoát nước đường giao 
thông thành ống để nổi và treo dọc theo rãnh thoát nước của đường; vị trí điều 

chỉnh từ cọc 17 đến cọc 24, chiều dài 291m. 

- Tuyến N11: điều chỉnh vị trí chôn ống từ mép ngoài của rãnh thoát nước 
đường giao thông thành ống để nổi và treo dọc theo rãnh thoát nước của đường; vị 

trí điều chỉnh từ cọc 9 đến cọc 12, chiều dài 136m. 

b) Bổ sung khối lượng: 



2 

- Tuyến N1 (từ cọc 24 đến cọc 29, chiều dài 195m): bổ sung khối lượng bê 
tông gia cố mái taluy, sử dụng bê tông mác 200, rộng 30cm, dày 10cm. 

- Tuyến N13 (thuộc tuyến Pò Sè): 

+ Bổ sung khối lượng mố ôm bằng bê tông cố định 02 đầu ống thép mạ 
kẽm tại đầu và cuối cầu Pò Sè, kích thước mỗi bên (2x0,3x0,3)m. 

+ Bổ sung khối lượng phá dỡ bê tông và hoàn trả bê tông từ cọc 18 đến cọc 
19, chiều dài 32m.  

- Tuyến Tc2: bổ sung khối lượng đường ống HDPE PN10, đường kính 
50mm, chiều dài 200m (điểm đầu từ cọc 7 đến cọc 9+50m). 

- Bổ sung 45 đồng hồ đo nước. 

c) Điều chỉnh biện pháp thi công: điều chỉnh biện pháp thi công từ đào thủ 
công sang đào máy tuyến N13, từ cọc 18 đến cọc 40 (thuộc tuyến Pò Sè), tổng 
chiều dài 914m. 

2. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung:         107.216.580,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                                         24.999.923,0 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                                       502.363,0 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                   81.425.680,0 đồng. 

- Chi phí khác:                                                      288.614,0 đồng. 

3. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 2.793.300.256,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                                    1.911.696.463,0 đồng. 

- Chi phí thiết bị:                                           383.150.000,0 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                                  46.117.916,0 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                 392.386.255,0 đồng. 

- Chi phí khác:                                                 34.151.904,0 đồng. 

- Chi phí dự phòng:                                         25.797.718,0 đồng. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 
theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 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, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Giám đốc Trung tâm Nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- 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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