
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

             
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  

đầu tư xây dựng công trình Di dân, thành lập bản mới  

giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng 

 

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; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 207/TTr-SXD ngày 

17/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

công trình Di dân, thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn 

Lãng như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công: 

a) Đường giao thông vào khu tái định cư: 

- Điều chỉnh hệ số dốc mái taluy dương đoạn từ Km0+00 đến 

Km0+610,33: 1/0,5. 

- Lý trình Km0+843,02: điều chỉnh xây mới ngầm tràn kết hợp cầu bản 

L=6m, giải pháp thiết kế: 

+ Bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép mác 250, dài 6m, rộng 6,36m (trong 

đó: Lòng cầu rộng 5,78m, thành cầu 2 bên, mỗi bên rộng 29cm, cao 25cm), dày 

25cm. Bản mặt cầu được gác trực tiếp trên mố cầu bằng bê tông xi măng mác 

250, mặt rộng 0,6m, đáy rộng 0,8m, cao 2,8m. 
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+ Tường cánh 2 bên cầu bằng bê tông xi măng mác 200, đỉnh rộng 0,4m, 

đáy rộng từ (0,83-1,26)m; độ dốc tường cánh 1:2 và 1:3. 

+ Đường dẫn 02 đầu cầu dài 2,5m, rộng 6,36m các lớp từ trên xuống gồm: 

bê tông cốt thép mác 250, dày 20cm; lớp vải bạt chống thấm, lớp đá dăm dày 

20cm, lớp đất đầm chặt. 

+ Cao độ mặt cầu và đường dẫn là +115,22m, độ dốc thoát nước sang 02 

bên i=1,5%. 

+ Mái taluy dương 02 đầu cầu được gia cố bằng bê tông xi măng mác 200 

dày 16cm, trên lớp đá dăm dày 10cm. 

- Điều chỉnh vị trí cống tròn tại cọc TD11 lý trình Km0+415,85m. 

- Điều chỉnh kết cấu áo đường giao thông, từ trên xuống gồm: lớp bê tông 

xi măng mác 250, dày 20cm; lớp cát đệm dày 3cm; lớp cấp phối đá dăm dày 

12cm, lớp đất đầm chặt k=0,95. 

b) Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư: 

- Điểu chỉnh diện tích và địa chất san nền khu tái định cư: 

+ Diện tích san nền: Lô số 1, tổng diện tích san nền 3.085,1m2, bố trí 05 hộ 

dân tái định cư; Lô số 2, tổng diện tích san nền 3.361,3m2, bố trí 05 hộ dân tái 

định cư và Nhà văn hóa thôn; Lô số 3, tổng diện tích san nền 3.079,6m2 , bố trí 

05 hộ dân tái định cư; Lô số 4, tổng diện tích san nền 2.435,4 m2,  bố trí 03 hộ 

dân tái định cư; Lô số 5, tổng diện tích san nền 2.509,41m2, bố trí 03 hộ dân tái 

định cư. 

+ Địa chất đào, đắp san nền:  

Lô số 1 (từ vị trí 0+10m đến vị trí 0+67m), lô số 2 (từ vị trí 0+27m đến vị 

trí 0+47m, từ vị trí 0+148m đến vị trí 0+188m), địa chất từ trên xuống gồm các 

lớp: Lớp đất cấp II dày 20 cm, lớp đất cấp IV. Các phần diện tích còn lại của lô số 

1 và lô số 2 toàn bộ là đất cấp III. 

Lô số 3 (từ vị trí 0+92m đến vị trí 0+188m), địa chất từ trên xuống gồm các 

lớp: Lớp đất cấp II dày 20 cm, lớp đất cấp IV. Diện tích còn lại của lô số 3, toàn 

bộ là đất cấp III. 

Lô số 04 (từ vị trí 0+120m đến vị trí 0+140m), địa chất từ trên xuống gồm 

các lớp: Lớp đất cấp II dày 20 cm, lớp đất cấp IV. Diện tích còn lại của lô số 4, 

toàn bộ là đất cấp III. 

Lô định cư số 05: Phát sinh khối đá, tổng khối lượng 135m3. 

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế tuyến ống cấp nước từ đầu nguồn đến bể chứa: 

+ Tuyến ống cấp nước gồm 01 ống nhựa HDPE đường kính d=40mm, dài 168m. 

+ Biện pháp đặt tuyến ống: đào mương bằng thủ công, mặt cắt mương hình 

thang, kích thước (50x20x50)cm; Ống đặt sát đáy mương; các lớp đáy mương từ 

dưới lên gồm: lớp cát dày 25cm, lớp đất đầm chặt dày 25cm.  
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- Điều chỉnh giải pháp chứa nước của các hộ gia đình trong khu tái định cư: 

mỗi hộ gia đình bố trí 01 Téc chứa nước bằng inox loại đứng, dung tích 3m3. 

- Điều chỉnh kích thước tuyến rãnh thoát nước trong khu tái định cư: kích 

thước lòng rãnh (1,4x1,2)m, thành rãnh hai bên dày 0,5m, đáy rãnh dày 0,3m. 

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế đường nội bộ khu tái định cư: Nền đường 

rộng 3m, trong đó: Lòng đường rộng 2m, các lớp từ trên xuống gồm: lớp bê tông 

xi măng mác 250, dày 14cm; lớp bạt dứa chống thấm; lớp đất đầm chặt k=0,95. 

Lề đường hai bên mỗi bên rộng 0,5m; không gia cố lề (lề đường là đất san nền). 

c) Nhà văn hóa: điều chỉnh giải pháp thiết kế nhà văn hóa, cụ thể: 

- Vị trí: bố trí tại lô tái định cư số 2. 

- Kiến trúc: công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng 135m2. Mặt bằng 

nhà hình chữ nhật, kích thước theo tim tường (15x7)m, các bước gian rộng 2,7m 

và 4,1m; nhịp nhà rộng 7m. Chiều cao tôn nền 0,15m, chiều cao tầng 3,6m, chiều 

cao từ mặt sân đến đỉnh mái 6,65m, mái dốc lợp tôn. Không gian trong nhà gồm: 

khu sinh hoạt, hội họp tại trục (1-4):(A-B), khu khán đài, sân khấu tại trục (4-

5):(A-B); không bố trí hành lang ngoài nhà và sảnh chính. 

- Kết cấu: công trình sử dụng móng băng xây gạch, vữa xây bằng xi măng 

cát mác 75; giằng đỉnh móng, giằng đỉnh tường bằng bê tông cốt thép mác 200, 

tiết diện (22x30), (20x22)cm; lót móng bằng bê tông xi măng mác 100, dày 10cm; 

Tường bao che chịu lực xây bằng gạch không nung, vữa xi măng cát mác 50, dày 

22cm; giằng đỉnh tường, giằng thu hồi bằng bê tông cốt thép mác 200, tiết diện 

(15x22)cm. Mái dốc lợp tôn dày 0,4mm trên hệ xà gồ thép hình C 

(80x40x1,4)mm, vì kéo thép hình V(50x50x4)mm. 

- Hoàn thiện: Nền khu hội trường bằng bê tông xi măng mác 200, dày 7cm; 

nền khán đài lát gạch ceramic kích thước (500x500)mm; tường, trần nhà trát vữa 

xi măng cát mác 50, sơn hoàn thiện 03 nước; cửa đi, cửa sổ bằng cửa thép, sơn 

tĩnh điện, kính trắng dày 5mm; hoa sắt cửa sổ bằng thép đặc (12x12)mm, sơn 

chống gỉ 03 nước. 

- Cấp điện: điện cấp cho công trình được đấu nối từ lưới điện 0,4kv của khu 

vực, vị trí đấu nối cách công trình 50m; sử dụng dây dẫn Cu/PVC/PVC 

(2x4)mm2. Từ tủ điện tổng của công trình, điện cấp cho ổ cắm sử dụng dây 

Cu/PVC/PVC (2x2,5)mm2, cấp cho quạt, bóng chiếu sáng sử dụng dây 

Cu/PVC/PVC (2x1,5)mm2. Toàn bộ hệ thống dây dẫn được luồn trong ống ghen 

đường kính d=20mm, đi nổi. 

Chiếu sáng sử dụng đèn tuýp led bán nguyệt đơn dài 1,2m, công suất 36W, 

đèn compact xoắn công suất 45W. Thông gió nhân tạo sử dụng quạt treo tường. 

- Thoát nước mái: Nước thoát tràn tự nhiên theo chiều dốc mái xuống sân 

và thoát tràn theo địa hình. 

- Phòng cháy, chữa cháy: bố trí 01 tủ chữa cháy bằng tôn dày 0,2mm, kích 

thước (0,8x0,65)m tại giao trục (1;A); tủ chứa 04 bình chữa cháy xách tay loại 

MFZL8 và MT3; kết hợp nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 
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d) Tuyến dây cấp điện 0,4kv cho khu tái định cư: điều chỉnh giải pháp thiết 

kế tuyến cấp điện 0,4kv cho khu tái định cư, cụ thể: tổng chiều dài tuyến 1.230m, 

sử dụng cáp vặn xoán AVX(4x50)mm2, hệ thống dây dẫn được bố trí đi nổi trên 

56 cột điện bê tông ly tâm 8,5B. 

2. Nội dung bổ sung: 

a) Đường giao thông vào khu tái định cư: 

- Bổ sung khối lượng phát rừng, tổng diện tích 1.600m2; 

- Bổ sung công tác vận chuyển đất, đá đổ thải cho toàn tuyến (cự ly vận 

chuyển 1,5km): tổng khối lượng đất 58.480m3; tổng khối lượng đá 75.040m3. 

- Bổ sung khối lượng đào đá cấp IV từ Km0+886,44 - Km1+12,77: tổng 

khối lượng 385,03m3. 

b) Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư: 

- Bổ sung bể đầu nguồn, các giải pháp thiết kế: 

+ Vị trí: xây dựng tại cọc 1 (Km0) theo trắc dọc tuyến ống cấp nước sinh hoạt. 

+ Bể xây nổi, dung tích 9,5m3, kích thước (1,96x1,16)m, cao so với mặt đất 

san nền 0,95m; đáy bể bằng BTCT mác 200, dày 15cm; lót đáy bể bằng bê tông xi 

măng mác 150, dày 10cm; thành bể bằng bê tông xi măng mác 200, dày 20cm; 

mặt bể bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm. 

- Bổ sung 10 tấm đan đậy rãnh tại khu tái định cư 01, giải pháp thiết kế: 

tấm dan bằng bê tông cốt thép mác 250, kích thước (1x1,26)m, dày 10cm. 

- Bổ sung 01 cống bản tại ngã rẽ đường lên các lô tái định, giải pháp thiết 

kế: Cống dài 6m, mặt cắt ngang cống kích thước (1,12x0,62)m; đáy cống, thành 

cống bằng bê tông xi măng mác 150, đáy dày 0,6m, thành dày 0,4m; nắp bằng các 

tấm đan bê tông cốt thép mác 250, kích thước (1x1,26)m, dày 12cm. 

3. Nội dung giảm trừ: 

a) Đường giao thông vào khu tái định cư: giảm trừ không thiết kế thi công đoạn 

cuối tuyến đường giao thông từ Km13/ĐT.230 vào khu tái định cư, dài 180m. 

b) Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư: giảm trừ không thiết kế 217,5m tuyến 

rãnh thoát nước tại khu tái định cư. 

c) Kênh, mương thủy lợi và đập dâng: giảm trừ không thiết kế thi công. 

d) Không thực hiện hỗ trợ trồng rừng. 

5. Giá trị dự toán xây dựng điều chỉnh:        - 981.061.100 đồng, trong đó: 

- Chi phí GPMB:        -139.211.001 đồng; 

- Chi phí xây dựng:                   -525.576.789 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:          -15.273.477 đồng; 

- Chi phí tư vấn:           98.692.151 đồng; 

- Chi phí khác:            -399.691.985 đồng. 
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6. Giá trị dự toán xây dựng sau điều chỉnh: 17.331.186.381 đồng, trong đó: 

- Chi phí GPMB:          2.210.788.999 đồng; 

- Chi phí xây dựng:            10.796.353.202 đồng; 

- Chi phí QLDA:                     321.348.669 đồng; 

- Chi phí tư vấn:                   1.259.640.429 đồng; 

- Chi phí khác:                  2.254.497.106 đồng; 

- Chi phí dự phòng:                 2.476.631.325 đồng. 

7. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2015 - 2022. 

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 17/10/2011, Quyết định số 1357/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

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, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- 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, Phòng THNC,  
Trung tâm TH-CB, PVHCC; Lương Trọng Quỳnh 
- Lưu: VT, KT (PVĐ).  
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