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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 Yên Sơn, huyện Hữu Lũng 

 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 83/TTr-SXD ngày   

22/7/2022. 

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 Yên Sơn, huyện Hữu Lũng với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thiết kế 

a) Đập dâng:  

- Điều chỉnh tuyến đập dịch lên phía thượng lưu 3m. 

- Điều chỉnh tuyến đập có dạng hình thang, chiều dài L= 19,0m sang dạng 

hình chữ V, chiều dài  L=21,5m; 01 đoạn dài 5,1m và 01 đoạn dài 16,4m, chiều 

cao lớn nhất H=1,25m, mặt cắt dạng hình thang vuông mái hạ lưu m=0,5; kết cấu 

bằng bê tông mác 200 đá dăm 1x2, cửa xả cát kích thước (30x40)cm. 

b) Nhà trạm bơm nước thô: điều chỉnh nhà trạm bơm nước thô từ kích 

thước (319x240)cm sang kích thước (307x230)cm. 

c) Mặt bằng khu xử lý: 

- Điều chỉnh diện tích mặt bằng khu xử lý kích thước (11,15x7,91)m, diện 

tích 88,2m2 sang dạng hình thang vuông, diện tích 141,3m2. 
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 - Điều chỉnh khối lượng chiều dài tường rào, diện tích sân bê tông theo thực 

tế, tường rào sau điều chỉnh có diện tích 141,3m2, trụ cổng (60x33) cm cao 1,7m, 

2 cái; diện tích sân bê tông 85,84m2. 

c) Điều  chỉnh  điểm  đấu  tuyến  đường  ống  N20:  từ  cọc  157  trên  tuyến 

N14 sang cọc 153 trên tuyến N14, chiều dài tuyến tăng thêm 159m. 

2. Bổ sung thiết kế (bổ sung khối lượng các tuyến ống): 

- Tuyến Tc: ống HDPE 63, chiều dài sau điều chỉnh 6.793m. 

- Tuyến N15: ống HDPE 40, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 603m. 

- Tuyến N16: ống HDPE 40, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 452m. 

- Tuyến N21: ống HDPE 32, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 298m.  

- Tuyến N23: ống HDPE 40, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 1.043m. 

- Tuyến N24: ống HDPE 40, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 1.269m. 

- Tuyến TN32: ống HDPE 32, chiều dài tuyến sau điều chỉnh tuyến 140m.  

- Tuyến TN38: ống HDPE 32, chiều dài tuyến sau điều chỉnh 210m.   

- Tuyến TN1: nhánh rẽ trái từ cọc 2 trên tuyến N3, ống HDPE 32, chiều dài 

tuyến 140m. 

- Tuyến TN2: nhánh rẽ trái từ cọc 2.1 trên tuyến TN1, ống HDPE 32, chiều 

dài tuyến 120m. 

- Tuyến TN28: nhánh rẽ từ cọc 83 trên tuyến Tc sang bên trái đường bê tông, 

ống HDPE 40, chiều dài tuyến 352m.  

- Tuyến TN29: nhánh rẽ phải từ cọc 159 trên tuyến Tc, ống HDPE 32, 

chiều dài tuyến 70m. 

- Tuyến TN30: nhánh rẽ trái từ cọc 4 trên tuyến N3 vào thôn Loi, ống HDPE 

32, chiều dài tuyến 90m. 

- Tuyến TN31: nhánh rẽ trái từ cọc 1 trên tuyến TN30 vào thôn Noi, ống 

HDPE 32, chiều dài tuyến 80m. 

- Tuyến TN33: rẽ phải từ nhánh rẽ TN32, ống HDPE 32, chiều dài tuyến 40m. 

- Tuyến TN34: nhánh rẽ phải từ tuyến N6, ống HDPE 32, chiều dài tuyến 120m. 

- Tuyến TN35: nhánh rẽ trái trên tuyến N14, ống HDPE 32, chiều dài tuyến 87m. 

- Tuyến TN36: nhánh rẽ trái từ cọc 169 trên tuyến N14, ống HDPE 32, 

chiều tuyến dài 118m. 

- Tuyến TN37: ống HDPE 40, chiều dài tuyến 160m. 

- Tuyến TN39: ống HDPE 32, chiều dài tuyến 50m. 

- Tuyến TN40: ống HDPE 40, chiều dài tuyến 180m. 
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- Tuyến TN41: ống HDPE 32, chiều dài tuyến 75m. 

3. Bổ sung 59 đồng hồ đo lưu lượng nước cho các hộ dân. 

4. Cắt giảm hạng mục: cắt giảm các tuyến ống N1, N2, N18. 

5. Điều chỉnh biện pháp thi công 

Điều chỉnh biện pháp thi công đào đất đặt đường ống từ thủ công sang đào 

bằng máy với tổng chiều dài là 3.607m, tổng khối lượng đất đào bằng máy sau 

điều chỉnh là 670,21m3. 

6. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2022.  

7. Giá trị dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung: 288.552.724,0 đồng. 

- Chi phí xây dựng    226.271.365,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:          5.001.502,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                    53.522.753,0 đồng; 

- Chi phí khác:           3.757.104,0 đồng. 

8. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 7.981.927.160,0 đồng. 

- Chi phí xây dựng: 6.285.151.409,0 đồng; 

- Chi phí thiết bị: 499.738.400,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 136.793.958,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:            954.862.777,0 đồng; 

- Chi phí khác: 86.936.141,0 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 18.444.474,0 đồng. 
 

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

theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 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, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

và các cơ quan lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Dân tộc, Ban Kinh tế-Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PVP UBND tỉnh, phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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