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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Lắp đặt đèn 

tín hiệu tại Km14+300, Quốc lộ 1, địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

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 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; 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;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1575/TTr-

SGTVT ngày 19/6/2020; Báo cáo thẩm định số 1574/BCTĐ-SGTVT ngày 

19/6/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Lắp đặt đèn tín hiệu tại Km14+300 Quốc lộ 1, địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

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

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

xây dựng Đại học Giao thông vận tải. 

 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Việc đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông tại Km14+300, Quốc lộ 1 nhằm điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua nút giao, 

phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông. 

5. Địa điểm xây dựng: Tại Km14+300 Quốc lộ 1, thuộc địa phận huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn.  

6. Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đường cũ. 
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7. Quy mô, giải pháp thiết kế:  

 7.1. Quy mô:  

  - Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm các hạng mục chính sau: Lắp 

đặt tủ điều khiển tín hiệu giao thông, cột đèn tín hiệu giao thông, cột cần vươn, đèn 

tín hiệu giao thông, kéo cáp tín hiệu, cáp nguồn; 

- Sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN 41: 2019/BGTVT. 

7.2. Giải pháp thiết kế: 

  - Trên Quốc lộ 1 hướng đi thị trấn Đồng Đăng: 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m bên phải đường 

hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ - 

LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu 

(Đỏ - Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 đèn mũi 

tên rẽ phải mầu xanh LED 1xD300. Trên tay vươn 7m có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu 

chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 bộ đèn mũi tên rẽ trái LED 

3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 02 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu (Xanh - Đỏ);  

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m bên trái đường 

hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ - 

LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ). Trên tay vươn 7m có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu 

chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 bộ đèn mũi tên rẽ trái LED 

3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 02 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu (Xanh - Đỏ);  

  - Trên đường vào xã Thạch Đạn: 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m bên phải đường hướng đi 

vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ - LED 

1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - 

Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 mầu (Xanh -Đỏ); 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m bên trái đường 

hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ 

LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ). Trên tay vươn 4m có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu 

chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu 

(Xanh - Đỏ);  

  - Trên Quốc lộ 1 hướng đi Hà Nội: 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m bên phải đường 

hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ - 

LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu 

(Đỏ - Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 đèn mũi 

tên rẽ phải mầu xanh LED 1xD300. Trên tay vươn 7m có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu 
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chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 bộ đèn mũi tên rẽ trái LED 

3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 02 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu (Xanh - Đỏ);  

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m dựng bên trái 

đường hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người 

đi bộ LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ). Trên tay vươn 7m có lắp đặt 01 bộ đèn tín 

hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 bộ đèn mũi tên rẽ trái LED 

3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 02 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu (Xanh - Đỏ);  

  - Trên đường Bông Lau mới (hướng đi vào thành phố): 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 4,4m dựng bên phải đường hướng 

đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ - LED 

1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - 

Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 

  + Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m dựng bên trái 

đường hướng đi vào nút. Trên thân cột có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi 

bộ LED 1xD300, 2 mầu (Xanh -Đỏ); Trên tay vươn 4m có lắp đặt: 01 bộ đèn tín 

hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi D400 LED, 2 

mầu (Xanh - Đỏ); 

  - Trên đường Bông Lau cũ (hướng đi vào thành phố): 

  Bố trí 01 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m dựng bên trái đường 

hướng đi vào nút giao. Trên thân cột có lắp đặt 01 bộ đèn tín hiệu cho người đi bộ 

LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu 

(Đỏ - Vàng - Xanh); 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 mầu (Xanh - Đỏ). Trên tay 

vươn 4m có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 mầu (Đỏ - Vàng - 

Xanh); 01 đèn đếm lùi D400 LED, 2 mầu (Xanh - Đỏ); 

  - Bố trí tủ điều khiển tín hiệu giao thông đảm bảo mỹ quan hè phố và hành 

lang lưu thông cho người đi bộ. 

  - Sơn vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường 

bộ QCVN 41: 2019/BGTVT bằng sơn dẻo nhiệt phản quang gồm các loại vạch: 

Vạch mũi tên chỉ hướng số 9.3, vạch phân làn màu trắng số 2.1, vạch phân làn màu 

vàng số 1.2, vạch dẫn hướng màu vàng số 5.1, vạch dừng xe, vạch người đi bộ qua 

đường. 

8. Tổng dự toán xây dựng công trình: 1.338.587.000 đồng, trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 1.191.851.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 25.449.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 108.480.000 đồng; 

- Chi phí khác: 12.807.000 đồng. 
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9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

năm 2020 đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

12/3/2020. 

10. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn thực hiện quản lý dự án. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2020. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, 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: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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