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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 Mai Sao, huyện Chi Lăng  

 

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 104/TTr-SXD ngày 

16/9/2022. 

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 Mai Sao, huyện Chi Lăng với các nội dung sau: 

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

a) Điều chỉnh quy mô: 

- Điều chỉnh từ đắp cát đường ống sang đắp đất đường ống, chiều dày 

10cm, tổng chiều dài 5.613,5m, gồm các tuyến: TC dài 3.220,7m; T2 dài 06m; T3 

dài 559m;  T5 dài 630,8m; T5-3 dài 514m; T5-5 dài 140m;  T7 dài 543m. 

- Tuyến ống nước thô 01: từ cọc 35 điều chỉnh hướng tuyến đấu nối vào 

đường ống nước đã được đầu tư từ giai đoạn trước, sử dụng ống thép DN80, 

chiều dài tuyến 87m; thiết kế bổ sung 24 trụ đỡ đường ống bằng bê tông M200 

kích thước (30x20x40)cm. 

 - Cấp điện nhà thiết bị: điều chỉnh, thay thế cột điện cấp cho nhà thiết bị sử 

dụng cột bê tông H6,5B sang cột điện bằng ống thép tráng kẽm D=80mm. 

- Tuyến truyền tải TC (từ cọc 87 đến cọc 88): điều chỉnh khối lượng đào và 

đắp đường ống bằng đất thành phá đá xây cũ và xây hoàn trả bằng đá hộc xây 

vữa xi măng mác 100, dày trung bình 35cm. 
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b) Bổ sung khối lượng: 

- Bể đầu nguồn số 03: bổ sung tường cánh ngăn nước bên phải bể, tường 

cánh dạng hình thang, chiều dài 02m, cao 1,1m, chiều rộng đỉnh 0,2m, chiều rộng 

đáy 0,3m, kết cấu bằng bê tông xi măng mác 200. 

- Trạm xử lý: bổ sung hàng rào xung quanh trạm bằng inox, chiều cao 

2,45m, móng cột trụ bằng bê tông mác 200. 

- Bổ sung các tuyến ống: 

+ Tuyến T5-1: bổ sung khối lượng đường ống HDPE PN12,5, đường kính 

32mm, chiều dài 30m. 

+ Tuyến T5-3: bổ sung khối lượng đường ống HDPE PN12,5, đường kính 

32mm, chiều dài 53m. 

+ Tuyến T1-2: bổ sung khối lượng đường ống HDPE PN12,5, đường kính 

32mm, chiều dài 95m. 

+ Bổ sung 38 đồng hồ đo nước. 

c) Điều chỉnh biện pháp thi công:  

- Điều chỉnh đào đất đặt đường ống từ thủ công sang đào bằng máy với 

tổng chiều dài là 1.662,7m: Tuyến TC (từ cọc 71 đến cọc 87 và từ cọc 88 đến cọc 

106), chiều dài là 1.213,6m; Tuyến T3 (từ cọc 14 đến cọc 22) chiều dài 172,1m; 

Tuyến T5 (từ cọc 5 đến cọc 11+3,5m), chiều dài 166m; Tuyến T7 (từ cọc 14 đến 

cọc 15+37,0m), chiều dài 111m. 

- Điều chỉnh biện pháp thi công đắp đất đường ống: điều chỉnh từ đắp đất 

đường ống bằng đầm đất cầm tay sang đắp đất đường ống bằng thủ công phần 

đáy rãnh chôn ống, chiều dày 15cm. 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2022. 

3. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung:         20.198.000,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                                       3.121.000,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                                     63.000,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:               16.900.000,0 đồng; 

- Chi phí khác:                                                  114.000,0 đồng. 

4. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 3.786.708.000,0 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:                                  2.773.949.000,0 đồng; 

- Chi phí thiết bị:                                         314.700.000,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                                 62.065.000,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                429.354.000,0 đồng; 

- Chi phí khác:                                                46.016.000,0 đồng;                                             

- Chi phí dự phòng:                                       160.624.000,0 đồng. 
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Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên 

theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 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 Chi Lăng 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, phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB, Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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