
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  

xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km 14+300, Quốc 

lộ 1, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY 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; 

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 41/TT-BATGT 

ngày 29/04/2020 kèm theo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại văn bản 

số 1003/SGTVT-KHTC ngày 23/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km14+300, Quốc lộ 1, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km14+300, Quốc lộ 

1, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chủ đầu tư: Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn. 

3. Địa điểm: Tại nút giao Km14+300, Quốc lộ 1, thuộc thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Mục tiêu: Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nhằm bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua nút giao. 

5. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong quý II năm 2020. 

6. Nội dung công tác khảo sát 

a) Khảo sát địa hình tuyến 

- Khảo sát và vẽ sơ họa hiện trạng nút giao thông.  
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- Khảo sát, điều tra vị trí lắp đặt hệ thống đế móng cột đèn tín hiệu, móng tủ 

điều khiển, vị trí hố ga, các đường cấp, thoát nước, cáp quang, cáp điện thoại, công 

trình ngầm.  

- Đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1m. 

  b) Khảo sát địa chất công trình. 

  c) Điều tra, khảo sát các số liệu xung quanh nút tín hiệu giao thông như: lưu 

lượng giao thông và các số liệu liên quan; khảo sát các mỏ vật liệu xây dựng, điều 

tra các vị trí đổ thải, hiện trạng thoát nước, các công trình liên quan trên tuyến, bề 

rộng và kết cấu vỉa hè, chiều rộng lòng đường; 

d) Khối lượng khảo sát xây dựng (dự kiến). 
 

STT Tên công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 

Đo vẽ chi tiết chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn 

đạc điện tử và máy thủy bình điện tử. Bản đồ tỷ lệ 1/500, 

đường đồng mức 1m, cấp địa hình IV. 

ha 0,6 

2 
Thăm dò địa chất trọng phạm vi nút giao thông (nhân công 

4/7 - nhóm 4) 
công 4 

3 Điều tra, khảo sát các số liệu cần thiết khác.  công 4 

7. Nội dung công tác thiết kế 

a) Quy mô thiết kế xây dựng: 

- Công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức lắp mới hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông nhằm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao 

thông và người đi bộ qua đường, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, gồm các hạng 

mục chính sau đây: 

+ Lắp đặt và xây dựng móng cột đèn, móng tủ điều khiển, xây hố ga, đào hè, 

cắt đường, sơn đường...; lắp đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông, cột đèn và đèn 

tín hiệu giao thông, kéo cáp tín hiệu, cáp nguồn... Trong đó, từ các hướng trên 

Quốc lộ 1 vào nút giao phải lắp cột cần vươn để lắp đèn tín hiệu giao thông đảm 

bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

+ Sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo hiệu đảm bảo đồng bộ và theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ năm 2019 (QCVN 

41:2019/BGTVT) và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

b) Yêu cầu thiết kế: 

Giải pháp thiết kế công trình phải phù hợp với quy mô và mục tiêu đầu tư 

xây dựng, đáp ứng các yêu cầu chính sau: 

+ Xác định lưu lượng, mật độ giao thông tại các hướng giao thông của nút 

giao để đưa ra phương án thiết kế và tổ chức giao thông phù hợp với thực tế, đáp 

ứng nhu cầu sử dụng, quản lý và khai thác công trình. 
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+ Nghiên cứu các công trình ngầm, nổi đã có xung quanh nút giao thông 

thuộc phạm vi xây dựng của dự án để đưa ra phương án thiết kế không làm ảnh 

hưởng đến các công trình đó. 

+ Thiết kế công trình phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, bền vững, 

hiện đại đảm bảo việc khai thác, sử dụng và khả năng phát triển, mở rộng. 

+ Phương án sử dụng cột đèn tín hiệu giao thông phù hợp với các hướng đi 

tại nút giao.  

+ Phương án phân luồng giao thông đảm bảo hợp lý để tăng khả năng lưu 

thông, đảm bảo an toàn giao thông.  

+ Công nghệ điều khiển phải hiện đại, đèn tín hiệu điều khiển giao thông 

phải dùng công nghệ LED tiết kiệm điện năng, tủ tín hiệu giao thông tự động cho 

chế độ chớp vàng vào khung giờ thấp điểm. 

+ Có phương án thiết kế, thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường, phòng chống cháy nổ. 

+ Vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình nên sử dụng những loại có sẵn trên 

thị trường. Trường hợp phải dùng loại vật tư, vật liệu đặc biệt do yêu cầu kỹ thuật 

thì phải có chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể cho việc sử dụng loại vật tư, vật liệu đó cho 

công trình. 

8. Giá trị dự toán: 71.092.000 đồng, trong đó:  

- Chi phí khảo sát:                             6.841.000 đồng;      

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:  64.251.000 đồng. 

9. Nguồn vốn: Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 đã 

được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số số 433/QĐ-UBND ngày 12/3/2020. 

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 và Ban An 

toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc ; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng: TH, KT, THCB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu  
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