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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

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 Nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho Công ty  

cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác  

(hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh) 

 

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 Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-BXD  ngày 30/6/2021 của 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; 

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch, danh mục đầu tư Nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước 

sạch 7 chi nhánh); 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 203/TTr-SXD ngày    

12/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

Nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước 

Lạng Sơn quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh) như sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho Công ty 

cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 

07 Chi nhánh).  

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.  

3. Mục tiêu đầu tư: đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 7 chi nhánh) nhằm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2021-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-480818.aspx
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đáp ứng yêu cầu về trang thiết bị, máy móc, các tuyến cấp nước để tránh thất 

thoát, duy trì việc cấp nước sạch thường xuyên và liên tục cho Nhân dân trên địa 

bàn các thị trấn và khu vực lân cận. 

4. Quy mô đầu tư xây dựng 

a) Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Sơn: 

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 8.189,0m bằng ống nhựa HDPE đường kính D75, D63, D50.  

- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 200m bằng 

dây XPLE/S=4*70 từ hố thu nước về trạm xử lý nước. 

- Thiết bị: máy bơm chìm: 02 máy; tủ điện điều khiển: 02 bộ.  

b) Chi nhánh cấp nước huyện Bình Gia: 

- Tuyến ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến ống mới: 

3.088,0m bằng ống nhựa HDPE đường kính D75, D63, D50, D32. 

- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 1.697m bằng 

dây dẫn điện XPLE/S=4*95 từ trạm bơm nước cấp 1 về trạm xử lý nước. 

- Thiết bị: máy bơm chìm nước thô công suất P=18,5kw: 01 máy. 

- Cải tạo Nhà điều hành: tại vị trí các vết nứt trên tường ngăn phòng, đục 

tẩy lớp vữa, gia cố lưới thép 1ly và trát lại bằng vữa XM mắc 75; cạo bỏ toàn bộ 

lớp vôi ve cũ và sơn lại bằng 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn màu. 

- Cải tạo, gia cố kè đá nhà điều hành: bổ sung hệ thống móng cột bằng bê 

tông cốt thép để giữ ổn định kè đá sau nhà điều hành, chiều dài 30,3m. 

c) Chi nhánh cấp nước huyện Lộc Bình: 

* Trạm cấp nước Lộc Bình 

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 3.238m bằng ống nhựa HDPE đường kính D110, D63, D50. 

- Thiết bị: tủ điện trạm bơm cấp 1 công suất P=22kw: 01 cái; tủ điện nhà 

hòa chất công suất P=7,5 kw: 01 cái. 

* Trạm cấp nước Chi Ma: tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới), 

tổng chiều dài các tuyến ống mới là 448m bằng ống nhựa HDPE đường kính 

D90, D63.  

d) Chi nhánh cấp nước huyện Tràng Định 

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 2.305,0m bằng ống nhựa HDPE đường kính D63, D63. 

- Thiết bị: máy biến tần công suất P=22 kW: 01 bộ; máy biến tần công 

suất P=11 kW: 01 bộ. 

đ) Chi nhánh cấp nước huyện Văn Lãng: 

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 236,0m bằng ống nhựa HDPE đường kính D225 và ống thép tráng 

kẽm DN200.  
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- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 255,0m 

bằng dây dẫn điện XPLE/S=4*95 từ trạm bơm nước cấp 1 về trạm xử lý nước. 

- Thiết bị:  

+ Máy biến tần công suất P=22kw: 01 bộ; máy bơm chìm hỏa tiễn công 

suất P=30kw: 01 máy. 

+ Đồng hồ đo lưu lượng nước DN150: 01 cái. 

+ Đồng hồ đo lưu lượng DN200: 01 cái. 

e) Chi nhánh cấp nước huyện Chi Lăng 

- Máy bơm nước thô công suất P=18,5kw: 01 máy.  

- Máy bơm trục ngang công suất P=22kw: 02 máy. 

- Máy bơm hỏa tiễn đa tầng cánh công suất P=7,5kw: 01 máy. 

g) Chi nhánh cấp nước huyện Hữu Lũng 

* Trạm cấp nước Hữu Lũng: 

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 1.795m bằng ống nhựa HDPE đường kính D75, D63, D50. 

- Thiết bị: máy biến tần công suất P=22kw: 01 bộ; đồng hồ đo lưu lượng 

DN200: 01 bộ. 

* Trạm cấp nước Vân Nham:  

- Tuyến đường ống cấp nước (xây dựng mới): tổng chiều dài các tuyến 

ống mới: 5.389m bằng ống nhựa HDPE đường kính D160, D110, D90, D75, 

D63, D50. 

- Thiết bị: máy bơm trục ngang công suất P=11Kw: 01 máy; máy biến tần 

công suất P=15kw: 01 máy. 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chi nhánh Tư vấn 

xây dựng công trình - Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Long Đống, huyện Bắc Sơn; Thị trấn Bình Gia, 

xã Tô Hiệu và xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia; xã Yên Khoái và Thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình; Thị trấn Thất Khê, xã Đại Đồng và Đề Thám, huyện 

Tràng Định; Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi 

Lăng; Thị trấn Hữu Lũng,  Xã Vân Nham và Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

7. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: dự án nhóm C, loại công trình Hạ 

tầng kỹ thuật, cấp IV.   

8. Số bước thiết kế: 01 bước. 

9. Các giải pháp thiết kế chủ yếu 

a) Chi nhánh cấp nước huyện Bắc Sơn: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 8.189m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D75, D63, D50; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 0,7m; 

đỉnh ống được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,9; lớp 

mặt hoàn trả theo hiện trạng. 
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- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 200m bằng 

dây XPLE/S=4*70 từ hố thu nước về trạm xử lý nước; đường dây được treo trên 

các cột điện bê tông chữ H hiện trạng bằng các móc treo. 

- Thiết bị: 

+ Máy bơm chìm nước thô: 01 máy, cấp I; P=11,8Kw; Q=70m3. 

+ Máy bơm chìm giếng khoan: 01 máy. P=11,0Kw; Q=42m3; H=54m. 

+ Tủ điện điều kiểm trạm xử lý Long Đống: 01 bộ. P=75KW, điều kiển 

10 máy bơm (03 máy bơm 3x15 KW, 02 máy bơm 2x11 KW, 03 máy bơm định 

lượng + 02 bơm kỹ thuật). 

+ Tủ điện điều kiểm trạm xử lý sân vận động: 01 bộ. P=15KW, điều kiển 

02 máy bơm (01 máy bơm 15kw và 01 máy bơm 0,75 kw). 

b) Chi nhánh cấp nước huyện Bình Gia: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 3.088m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D75, D63, D50, D32; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 

0,7m; đỉnh ống được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt 

K=0,9 và mặt hoàn trả theo hiện trạng. 

- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 1.697m 

bằng dây dẫn điện XPLE/S=4*95 từ trạm bơm nước cấp 1 về trạm xử lý nước; 

đường dây được treo trên các cột điện chữ H, cột điện bê tông li tâm hiện trạng 

bằng các móc treo. 

- Thiết bị: Máy bơm chìm nước thô: 01 máy. P=18,5Kw; Q=30-136m3. 

- Cải tạo nhà điều hành: tại vị trí các vết nứt trên tường ngăn phòng, đục 

tẩy lớp vữa, gia cố lưới thép 1ly và trát lại bằng vữa XM mác 75; cạo bỏ toàn bộ 

lớp vôi ve cũ và sơn lại bằng 01 lớp sơn lót, 02 lớp sơn màu. 

- Cải tạo, gia cố kè đá nhà điều hành: bổ sung hệ thống móng cột bằng bê 

tông cốt thép để giữ ổn định kè đá sau nhà điều hành, chiều dài 30,3m; đế móng 

kích thước (1,1x1,05x0,55) m bằng bê tông cốt thép mác 300, đá 1x2 cm; cột, 

tường bằng bê tông cốt thép mác 300, đá 1x2 cm, dày 300mm. 

c) Chi nhánh cấp nước huyện Lộc Bình (gồm: Trạm cấp nước thị trấn Lộc 

Bình và Trạm cấp nước Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình): 

* Trạm cấp nước Lộc Bình: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 3.238m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D110, D63, D50; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 0,8m; 

đỉnh ống được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,85 và 

mặt hoàn trả theo hiện trạng. 

- Thiết bị: 

+ Tủ điện trạm bơm cấp 1, công suất P=22kw điều khiển máy bơm cấp 1: 

01 cái. 

+ Tủ điện cũ bằng 01 tủ điện nhà hòa chất công suất P=7,5 kw điều khiển 

04 máy: 01 máy khuấy 2,2 KW+ 03 máy định lượng 3x0.75KW. 
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* Trạm cấp nước Chi Ma: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 448m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D90, D63; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 0,7m; đỉnh ống 

được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,85 và mặt hoàn 

trả theo hiện trạng. 

d) Chi nhánh cấp nước huyện Văn Lãng: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 236m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D225 và ống thép tráng kẽm DN200; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự 

nhiên 0,75m; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,85 và mặt hoàn trả theo hiện 

trạng. 

- Đường dây điện: thay thế tuyến dây dẫn điện, tổng chiều dài: 255m bằng 

dây dẫn điện XPLE/S=4*95 từ trạm bơm nước cấp 1 về trạm xử lý nước; đường 

dây được treo trên các cột điện chữ H, cột điện bê tông li tâm hiện trạng bằng 

các móc treo. 

- Thiết bị:  

+ Máy biến tần: 01 bộ, công suất P=22kw điều bơm nước thô cấp I. 

+ Máy bơm chìm hỏa tiễn: 01 máy, công suất  P=30kw, Q=110-120-

130m3, H=65-60-50m. 

+ Đồng hồ đo lưu lượng nước DN150 (Trạm bơm cấp I): 01 cái 

+ Đồng hồ đo lưu lượng DN200 (Bể chứa nước sạch): 01 cái 

đ) Chi nhánh cấp nước huyện Chi Lăng: 

- Máy bơm nước thô: 01 máy, công suất P=18,5kw, Q=30-136m3. H=39-

24m. 

- Máy bơm trục ngang: 02 máy, công suất P=22kw, Q=54-144m3, H=61-

44,7m. 

- Máy bơm hỏa tiễn đa tầng cánh: 01 máy, công suất 7,5kw, Q=18-

48m3/h; H=68-22m. 

e) Chi nhánh cấp nước huyện Tràng Định: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 2.305m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D63, D63; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m; đỉnh ống được 

đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,85 và mặt hoàn trả 

theo hiện trạng. 

- Thiết bị: 

+ Máy biến tần: 01 bộ, P=22 kW cho máy bơm cấp 1 nước thô số 1; 

+ Máy biến tần: 01 bộ, P=11 kW cho máy Bơm cấp 1 nước thô số 2. 

g) Chi nhánh cấp nước huyện Hữu Lũng 

* Trạm cấp nước Hữu Lũng: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 1.795m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D75, D63, D50; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên từ 0,5m – 0,7m; 

đỉnh ống được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ chặt K=0,85; 
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lớp mặt hoàn trả theo hiện trạng. 

- Thiết bị: máy biến tần: 01 bộ, công suất 22kw; đồng hồ đo lưu lượng: 01 

bộ. DN200. 

* Trạm cấp nước Vân Nham: 

- Tổng chiều dài các tuyến ống mới: 5.389m bằng ống nhựa HDPE đường 

kính D160, D110, D90, D75, D63, D50; độ sâu chôn ống theo mặt đất tự nhiên 

từ 0,5m – 0,7m; đỉnh ống được đắp cát bảo vệ, dày 10cm; đất đắp hoàn thiện, độ 

chặt K=0,85; lớp mặt hoàn trả theo hiện trạng. 

- Thiết bị: máy bơm trục ngang: 01 máy, cấp I; P=11Kw; Q=160-65m3/h; 

H=14-25,5m. Máy biến tần: 01 bộ, công suất 15kw. 

10. Tổng mức đầu tư:     11.138.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:       7.432.975.986 đồng; 

- Chi phí thiết bị:       2.040.635.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:         190.367.907 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.164.106.459 đồng; 

- Chi phí khác:            87.438.106 đồng; 

- Chi phí dự phòng:         216.720.988 đồng; 

- Chi phí giải phóng mặt bằng:             5.755.554 đồng. 

11. Nguồn vốn đầu tư: vốn khấu hao tài sản nhà nước giao cho Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý năm 2021. 

12. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021-2022. 

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, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Người đại diện 

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 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 PV HCC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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