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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa 

chữa cục bộ mặt đường đoạn Km39+500 - Km45+70, ĐT.234 (Quốc lộ 1A cũ) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

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

Căn cứ Luật Xây dựng 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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 

2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo thẩm định số          

1024/BC-SGTVT ngày 24/4/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km39+500 - Km45+70, ĐT.234 (Quốc lộ 1A 

cũ), với nội dung sau: 

1. Tên công trình  

Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km39+500 - Km45+70, ĐT.234 (Quốc lộ 

1A cũ). 

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải. 

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Kỹ thuật 

An Khánh. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng  

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường để đảm bảo cho các phương tiện 

tham gia giao thông trên tuyến được êm thuận và an toàn. 
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5. Địa điểm xây dựng: đoạn tuyến sửa chữa thuộc địa bàn huyện Chi Lăng. 

6. Diện tích sử dụng đất: tuyến sửa chữa nằm trong phạm vi đường cũ. 

7. Quy mô, giải pháp thiết kế  

7.1. Quy mô 

Trên cơ sở hiện trạng mặt đường đoạn từ Km40+100 - Km46+020,19, 

ĐT.234 (Quốc lộ 1A cũ), tiến hành sửa chữa hư hỏng mặt đường, khơi thông các 

đoạn rãnh dọc bị vùi lấp. Tổng chiều dài sửa chữa là 2.147,13m, gồm các đoạn sau: 

- Đoạn 1: Km40+100 – Km40+194,86, chiều dài L = 94,86m; 

- Đoạn 2: Km41+519,78 – Km41+639,26, chiều dài L = 119,48m; 

- Đoạn 3: Km42+345,15 – Km42+860,26 chiều dài L = 515,11m; 

- Đoạn 4: Km43+181,77 – Km43+288,69, chiều dài L = 106,92m; 

- Đoạn 5: Km43+600,0 – Km43+879,64, chiều dài L = 279,64m; 

- Đoạn 6: Km44+989,07 – Km46+020,19, chiều dài L = 1.031,12m. 

- Chiều dài khơi thông rãnh là 390,05m. 

7.2. Giải pháp thiết kế 

a) Mặt đường:  

- Sửa chữa cục bộ những đoạn mặt đường bị rạn nứt mai rùa, lún võng vệt 

bánh xe và bong bật nặng: Đào bỏ kết cấu mặt đường đã hư hỏng, sâu trung bình 

8cm, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường bằng đá dăm nước dày trung bình 8cm. 

- Sau khi sửa chữa các hư hỏng cuc̣ bô,̣ tiến hành láng nhựa 2 lớp, dày 2,5cm, 

tiêu chuẩn nhựa 2,7kg/m2 trên diện tích toàn bộ mặt đường trong phạm vi các đoạn 

sửa chữa hư hỏng. 

b) Rãnh thoát nước: Khơi thông các đoạn rãnh đất bị vùi lấp, chiều dài 

390,05m. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 1.208.395.000,0 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 996.930.000,0 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 21.287.000,0 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 123.358.000,0 đồng; 

- Chi phí khác: 9.117.000,0 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 57.702.000,0 đồng. 

9. Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ địa phương.   

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2020. 
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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 Chi Lăng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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