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QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - 

Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Văn bản số 7258/BC-KHĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư  báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C. 

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện 
Bình Gia; 

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia tại Tờ trình số 145/TTr-UBND 
ngày 15/10/2019 và Báo cáo số 234/BC-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cứng hóa đường liên xã Thiện 
Hòa - Thiện Long (Ba Biển - Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên dự án: Cứng hóa đường liên xã Thiện Hòa - Thiện Long  (Ba Biển - 
Kỳ Héc), huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhóm dự án: Thuộc dự án nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc địa bàn các xã Thiện Hòa, Thiện 
Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Mục tiêu đầu tư: Từng bước tạo kết nối về giao thông giữa các xã đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia; tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho 
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người dân sinh sống tại các xã Thiện Hòa, Thiện Long, Tân Hòa và khu vực lân 
cận để từ đó tăng cường giao lưu về kinh tế, văn hóa góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số. 

8. Quy mô đầu tư:  

Đường giao thông nông thôn cấp B* theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, 
với một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Chiều dài tuyến: 12 km. 

- Vận tốc thiết kế 20 Km/h. 

- Bề rộng nền đường 4m, mặt đường rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m. 

- Độ dốc dọc tối đa Imax=13% (châm trước đối với các đoạn có địa hình 
khó khăn là 15%). 

- Bán kính đường cong bằng nhỏ nhất Rmin=15m. 

- Bán kính đường cong đứng lồi nhỏ nhất: 150m. 

- Bán kính đường cong đứng lõm nhỏ nhất: 100m. 

- Công trình thoát nước, phòng hộ và an toàn giao thông: Xây dựng hoàn 
chỉnh trên toàn tuyến, trong đó tận dụng tối đa các công trình cũ còn sử dụng tốt. 

9. Tổng vốn thực hiện dự án: 53.061 triệu đồng. 

10. Cơ cấu nguồn vốn và phân kỳ đầu tư: 
Đơn vị: Triệu đồng  

Cơ cấu nguồn vốn 
Tổng 

mức đầu 
tư 

Nhu cầu 
vốn cả giai 
đoạn 2019-

2020 

Trong đó: 

Năm 2019 
 

Năm 2020 
 

Vốn ngân sách trung 
ương thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững 
(Chương trình 30a) giai 
đoạn 2019-2020 

46.061 46.061

 

21.030 25.031

Ngân sách tỉnh 2.500 2.500 1.000 1.500

Ngân sách huyện 1.000 1.000 500 500

Nhân dân đóng góp 3.500 3.500 3.500 

Tổng cộng 53.061 53.061 26.030 27.031

Trong đó nhân dân đóng góp bằng việc hiến đất lâm nghiệp, cây cối hoa 
màu, kinh phí hỗ trợ đối với đất nông nghiệp; ngân sách tỉnh, ngân sách huyện 
chỉ thực hiện bồi thường đất nông nghiệp, đất ở và nhà cửa, vật kiến trúc. 
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11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo sửa 
chữa. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ 
tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 2; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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