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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH & VSMTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTN-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 

V/v xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung báo cáo 

kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng 

 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

 Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-

BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT-

BXD ngày 16/8/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016; 

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp 

nước sinh hoạt xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng; 

Căn cứ Tờ trình số 26/CV-UBND ngày 02/8/2019 của UBND xã Yên 

Bình  về việc đề xin bổ sung tuyến nhánh của công trình cấp nước sinh hoạt xã 

Yên Bình, huyện Hữu Lũng; 

Căn cứ tình hình thực tế thi công công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên 

Bình, huyện Hữu Lũng; 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kính trình UBND 

tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung báo cáo kinh 

tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Bình, huyện Hữu 

Lũng tại Quyết định 2435/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh cụ thể 

như sau:  

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy mô đầu tư xây dựng công trình. 

1.1. Điều chỉnh thiết kế các hạng mục: 

- Trạm bơm nước thô:  

+ Thay đổi vị trí đặt nhà trạm bơm nước thô sang vị trí đối diện bên kia bờ 

mỏ nước so với vị trí cũ; 

+Thay đổi chiều sâu đặt móng: chiều cao cổ móng tăng 4m và tăng phần 

đất đắp nền móng. 

+ Điều chỉnh tuyến ống đẩy từ ống thép tráng kẽm D100mm sang ống 

HDPE  D125mm; 
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- Nhà quản lý:  Giamr khối lượng tường xây ngăn cách bếp và khu vệ 

sinh. 

- Tuyến ống dẫn nước sạch: 

+ Tuyến N1: Tuyến đường ống đi dọc theo lề đường bên trái đường 

ĐT244 trong khu dân cư từ cọc C10 đến cọc C24 dài 674m thay đổi từ ống được 

chôn dưới mặt đất thành ống được treo dọc theo rãnh thoát nước giao thông; 

+ Tuyến N1.1: Tuyến đường ống đi dọc theo lề đường bên phải đường 

ĐT244 trong khu dân cư dài 872m thay đổi từ ống được chôn dưới mặt đất 

thành ống treo dọc theo rãnh thoát nước giao thông. 

1.2. Bổ sung các hạng mục: 

- Trạm biến áp cấp nước cho công trình: Nâng cấp trạm biến áp thôn 

Đồng Bưa từ 50KVA lên 100KVA để đảm bảo cung cấp điện cho công trình. 

- Nhà trạm bơm:  

+ Bổ sung thêm kè bê tông dài 7,7m phía thượng lưu nhà trạm bơm; 

+ Bổ sung sân bê tông nhà trạm bơm kích thước 2x4x0,1m;  

+ Bổ sung bậc lên và lan can bằng thép hộp; 

+ Bổ sung thêm 48m ống hút tráng kẽm D100 và 4 mố bê tông đỡ ống hút 

(Do điều chỉnh đặt vị trí hút đến chỗ sâu nhất);  

- Nhà quản lý: Bổ sung thêm sân bê tông kích thước 3,5x8x0,1m 

- Tuyến ống cấp nước cho người dân: 

+ Tại cọc C60 (Km2+634m) trên tuyến đường ống Tc bổ sung nhánh rẽ 

trái vào thôn Đồng Bưa bằng ống nhựa HDPE PN10 40 dài 330m; 

+ Kéo dài tuyến Tc từ bên phải sang bên trái đường bằng ống nhựa HDPE 

PN10 40 dài 70m;  

+ Tại cọc C10 (Km0+287,5m) trên tuyến đường ống N1 bổ sung nhánh rẽ 

phải vào thôn vào thôn Đồng Bụt bằng ống nhựa HDPE PN10 40 dài 340m; 

+ Tại cọc C43 (Km2+39m) trên tuyến đường ống N4 bổ sung nhánh rẽ 

trái vào thôn vào thôn Đồng La bằng ống nhựa HDPE PN10 40 dài 170m;  

+ Tại cọc C69 (Km3+326m) trên tuyến đường ống N4 bổ sung nhánh rẽ 

phải vào thôn vào thôn Đồng La dài 270m bằng ống nhựa HDPE PN10 63 và 

230m bằng ống nhựa HDPE PN10 40;  

+ Tại cọc C53 (Km2+566m) trên tuyến đường ống N6 bổ sung nhánh rẽ 

phải vào thôn vào thôn Hồng Gạo dài 480m bằng ống nhựa HDPE PN10 63; 

+ Đồng hồ đo nước: Lắp đặt thêm 100 cái đồng hồ cho các hộ dân. 

3. Cắt bỏ các hạng mục: 

- Mố bê tông đỡ ống đẩy nước thô  

- Cọc tiêu chạy dọc theo lề đường trong khu dân cư 

- Bể hút nước thô 

- Sân bể và rãnh thoát nước bể chứa 150m3 
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4. Kiến nghị. 

Những nội dung điều chỉnh bổ sung như trên phù với nhu cầu sử dụng 

nước của nhân dân cũng như điều kiện thực tế thi công và dự kiến dự toán sau 

điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. 

Trung tâm nước sạch và VSMTNT kính trình UBND tỉnh xem xét cho 

chủ trương để Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện 

các bước tiếp theo./. 
                                                                          

Nơi nhận: 

    - Như trên;  

    - Sở NN&PTNT (b/c); 

    - Lãnh đạo TT; 

    - Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huynh 
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