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  QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển 

GPMB đường điện 35KV lộ 375-E9.1 nhánh rẽ TBA Phú Bắc và TBA Quảng 

Thắng 5 từ cột số 15 đến số 18 (nay là đường điện 35KV lộ 377-E9.27 nhánh 

rẽ Quảng Thắng 4 từ cột số 05 đến cột số 08) thực hiện dự án Khu dân cư 

phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa 

    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án 

và thiết kế, dự toán công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế 

kỹ thuật công trình: Di chuyển GPMB đường điện 35kV lộ 375-E9.1 nhánh rẽ 

TBA Phú Bắc và TBA Quảng Thắng 5 từ cột số 15 đến cột số 18 (nay là đường 

điện 35kV lộ 377-E9.27 nhánh rẽ Quảng Thắng 4 từ cột số 05 đến cột số 08) 

thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây 

Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa; 

Căn cứ văn bản số 5001/UBND-CN ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc di chuyển đường điện 35kV dự án Khu dân cư phía Tây 

đường CSEPD thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng 

Thắng, thành phố Thanh Hóa; 
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Xét đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tại Tờ trình số 

07/TTr-TTPTQĐ ngày 06/01/2021 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định báo cáo 

kinh kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của Sở Công Thương tại Công văn số 

3365/SCT-QLĐN ngày 22/12/2020). 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

chuyển GPMB đường điện 35KV lộ 375-E9.1 nhánh rẽ TBA Phú Bắc và TBA 

Quảng Thắng 5 từ cột số 15 đến cột số 18 (nay là đường điện 35KV lộ 377-E9.27 

nhánh rẽ Quảng Thắng 4 từ cột số 05 đến cột số 08)  thực hiện dự án Khu dân cư 

phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa với các nội dung chính sau: 

1. Tên công trình: Di chuyển GPMB đường điện 35KV lộ 375-E9.1 nhánh 

rẽ TBA Phú Bắc và TBA Quảng Thắng 5 từ cột số 15 đến cột số 18 (nay là đường 

điện 35KV lộ 377-E9.27 nhánh rẽ Quảng Thắng 4 từ cột số 05 đến cột số 08)  

thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam 

đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.  

2. Loại, cấp công trình: Công trình cấp III. 

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá. 

4. Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. 

5. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Công 

ty cổ phần E&P. 

6. Nội dung hồ sơ thiết kế BVTC: 

Đường dây 35kV lộ 377E9.27 NR Quảng Thắng 4 tại khoảng cột 05 đến 

08 phục vụ GPMB được di chuyển với thiết kế như sau: 

* Đường dây 35kV: 

Tháo dỡ, thu hồi đoạn tuyến gồm 04 vị trí cột từ (05÷08) đường dây 35kV 

lộ 377E9.27, sử dụng dây dẫn 3ACx70/11mm2 có chiều dài tuyến là 377m. 

Tháo dỡ, thu hồi đường dây cáp ngầm từ vị trí cột 07 đến TBA TĐC Cầu 

Trại, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x70mm2-35kV có chiều 

dài tuyến là 30m. 

 Xây dựng mới tuyến đường dây cáp ngầm nằm trên vỉa hè của đường quy 

hoạch từ hộp nối 1 (vị trí cột 05 cũ) đến TBA TĐC Cầu Trại có chiều dài tuyến 

là 294m, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x240mm2-40,5kV. Vị 

trí TBA TĐC Cầu trại được bố trí cầu dao phụ tải 35kV tại đỉnh cột TBA để 

thực hiện đóng cắt phân đoạn cáp ngầm lộ đến và đi.  

Xây dựng mới tuyến đường dây cáp ngầm nằm trên vỉa hè của đường quy 

hoạch từ TBA TĐC Cầu Trại đến TBA Quảng Thắng 4 có chiều dài tuyến là 

150m, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x70mm2-40,5kV. 



3 

 

Cáp ngầm được đặt trong hào cáp theo thiết kế đảm bảo kỹ thuật gồm đất 

đầm chặt+Tấm đan bêtong+lưới báo hiệu cáp. Cáp được luồn trong ống nhựa 

HDPE-195/150, đoạn qua đường được bảo vệ trong ống thép D150. Giữa đoạn 

tuyến cáp ngầm được bố trí các hố ga kỹ thuật để thuận tiện thao tác thi công và 

sửa chữa. 

* Phần tháo dỡ thu hồi: Tháo dỡ cột bê tông loại: LT14m = 06 cột; LT18 

= 02 cột; Tháo dỡ xà thép loại: XNB35-2LT/D-SC = 04 bộ; XĐC+CSV-1LT = 

01 bộ; XĐC+CSV-2LT = 01 bộ; XCD-2LT = 01 bộ; XP-1 = 01 bộ; Ghế thao 

tác+Thang trèo cột đơn = 01 bộ; Gông cột 18m = 01 bộ; Côliê đỡ cáp và ống 

thép bảo vệ cáp = 02 bộ; Tháo dỡ thu hồi dây dẫn (đã tính hao hụt) loại: AC-

70/11mm2 = 1184m; Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x70mm2-35kV=67m; sứ 

đứng 35kV = 08 quả; sứ chuỗi 35kV = 21 chuỗi; Chống sét van 35kV = 02 bộ; 

Cầu dao phụ tải 35kV  = 01 bộ; Đầu cáp 3M-3x240mm2 = 01 đầu; 3M-

3x70mm2 = 02 đầu;  

* Kết cấu chung của tuyến sau di chuyển: Rãnh 1 cáp trên vỉa hè gạch = 

340m; Rãnh 2 cáp trên vỉa hè gạch = 31m; Rãnh 1 cáp qua đường nhựa = 42m; 

Ống nhựa HDPE-195/150 = 414m, Ống thép D150 = 62m; măng sông ống thép  

= 06 cái; Cáp ngầm (cả đấu nối+dự phòng) loại: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-

3x240mm2-40,5kV= 325m; Cu/XLPE/PVC/DST-3x240mm2-40,5kV = 183m; 

Dây Cu/PVC/PVC-1x70-35kV = 15m; Dây đồng mềm M70 Cu/PVC-1x70mm2 

= 18m; Sứ+ trụ báo hiệu cáp = 39 cái; hố dự phòng cáp = 05 hố; Hố ga loại: 

HG1 = 03 hố; HG3 = 02 hố; Xà thép mạ kẽm nhúng nóng loại: XCD-1LT = 02 

bộ; XĐC+CSV-1LT = 03 bộ; Côliê đỡ cáp và ống thép bảo vệ cáp = 02 bộ; Đầu 

cáp 3M-3x240mm2 = 01 đầu; 3M-3x70mm2 = 02 đầu; hộp nối cáp 3x240mm2 

= 02 hộp; Chống sét van 35kV = 03 cái; Cầu dao phụ tải 35kV = 02 cái; đầu cốt 

đồng S70 =18 cái. 

7. Giá trị dự toán thẩm định (làm tròn): 2.150.618.000 đồng. 

(Bằng chữ: Hai tỷ, một  trăm năm mươi triệu, sáu trăm mười tám 

nghìn đồng).  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  1.630.561.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị: 136.923.000 đồng; 

- Chi phí QLDA:  55.483.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:  184.767.000 đồng; 

- Chi phí khác: 40.143.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:  102.741.000 đồng.  

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình được sử 

dụng từ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án: Khu dân cư phía 

Tây đường CSEDP thuộc Khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.   
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Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CN (T045). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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